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Buğdayın una dönüşüm serüveni • Türk un üre ticisi 7 yıldır un
ihracatında lider • Ultra-ses destekli tavlama uygulaması
ile un verimlik ve kalitesinin geliştirilmesi • Kavuzlu buğday
i ş l emed e ka tma -d eğ er a r tı ş ı a ma çl ı ye nilikç i tre ndle r
Kadın girişimci Selda Karaduman siparişlere ye tişemiyor
Modern buğdayın atası Siyez • İhbir ’in İhracat Bir ‘İnci’leri
Ödül Töreni tüm ihtişamıyla gerçekleşti • Elektronik-burun
(e-nose) ve hububat teknolojisinde kalite kontrol amaçlı
kul l a n ı m o l a n a k l a rı • Buğ d a y un un un farklı öze llikle re
sa h i p n o h ut un l a rı i l e ka rı ş ı ml a rı n ı n e km e k üre tim inde
kullanım olanakları • İhbir ’in gözünden fuar yansımaları
Enzimatik tavlama işleminin buğday unu kalitesi ve öğütme
ö zel l i k l eri n e e tk i s i • A l tern a ti f tek n o lojile r ile hububat
ve ürün l eri n d en mi ko to k s i n l eri n uza k l aştırılm ası • Farklı
h a mur g el i ş ti ri ci l eri n ta m b uğ d a y unu ham urları ve
ek mek l eri üzeri n e e tk i l eri • U n l u ma m ulle rde ısıl işle m
sürecinin yapısal özellikler üzerindeki e tki mekanizmaları
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BUĞDAYIN UNA DÖNÜŞÜM SERÜVENİ
Değerli İhracatçı Dostlarım,

Ülkemizin değerli üretici ve ihracatçılarına katkı
sunmayı hedefledik.

Dünya tarihinde yetiştirilen en eski gıda
maddesi olan buğdayın ilk izlerine Neolitik

Değerli okuyucular, bu sayımızda buğday ve

dönemde rastlanılmıştır. Anavatanının

ürünleri alanında uzman akademisyenlerimizin

Mezopotamya olduğu düşünülen buğday,

sektör hakkındaki görüşlerine yer vererek,

bu bölgeden tüm dünyaya yayılmıştır. Halen

un üretimi sürecinde ülkemiz üreticilerinin

dünyanın pek çok bölgesinde başlıca temel besin

üretim teknolojileri, analiz teknolojileri ve

maddesi olarak kabul görmektedir.

bilgi birikimi bağlamında uluslararası alanda

Ayrıca buğday ve buğday ürünlerinin gıda üretim

rekabetçi konumda olduğunu ve son yıllarda

ve tedarik zincirinde hammadde ve son ürün

yakaladığımız liderliğin sürdürülebilmesi için bazı

olarak taşıdığı stratejik önem yadsınamaz.

bulgu, araştırma sonucu ve yenilikçi yaklaşımları
ihracatçılarımız ile paylaştık.

Dünyanın bazı bölgelerinde yaşayan insanların
açlıkla mücadele ettiği herkes tarafından bilinen

Aynı zamanda, tüm sayılarımızda olduğu gibi,

bir gerçektir. İnsanların günlük gıda tüketiminin

2020 yılında başlatmış olduğumuz ve büyük

yarısına yakınının buğdaydan karşılandığı

yankı uyandıran “İhracata İlham Veren Kadınlar

göz önüne alındığında, yetersiz beslenmenin

Platformu” projesi üyesi kadın girişimcilerimizin

önüne geçmede buğdayın önemli bir rol

farklı ürün hikâyelerine bu sayımızda da yer

üstleneceği söylenebilir. Ülkemizin sahip olduğu

vererek, onların başarılarının başta kadınlarımız

verimli topraklarda çeşitli buğday türlerinin

olmak üzere tüm okuyucularımıza ilham kaynağı

yetiştirilebilmesi avantajı sayesinde sektörümüz

olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile siz

ve Birliğimiz üyesi ihracatçılarımızın, bu açığı

değerli ihracatçılarımızın dergimizde yer alan

kolaylıkla kapatabilecek potansiyele sahip

içeriklerden faydalı bilgiler edinmesi dileğiyle,

olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir.

keyifli okumalar diliyorum.

Ülkemizin kıymetli araştırmacılarının çalışmaları

Haluk OKUTUR

neticesinde buğdaydan ekmek üretiminde verimi

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

artıran yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan
bazıları ultra ses destekli tavlama uygulaması,
elektronik burun ve enzimatik tavlama işlemidir.
Kıymetli araştırmacılarımızın geliştirdiği yenilikçi
çalışmalara yer verdiğimiz Aralık sayımız ile
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TÜRK UN ÜRETİCİSİ 7 YILDIR UN
İHRACATINDA LİDER
artış kaydedilmiştir. Dünya Bankası verilerine
göre global ekonomide 2020 yılında yüzde 3,6
oranında gerçekleşen küçülmeye karşın, büyüyen
Türk un üreticisi son 7 yıldır un ihracatında lider
konumda bulunmakta, dünya un ticaretinin yüzde
20’sini gerçekleştirmektedir. “Pandemi, arz-talep
dengelerindeki değişimler, tedarik ve lojistik
zincirindeki olumsuzluklara” rağmen Türkiye
2021 yılı un sektörü ihracat beklenti rakamının
2020 yılına göre yüzde 2,5 artışla 3,2 milyon ton;
parasal karşılığının ise 1 milyar dolar civarında
olacağı öngörülmektedir. Un sanayisi olarak,
10 yıl önce ihracat yaptığımız ülke sayısı 40 iken
günümüzde dünya nüfusunun yüzde 92'sinin
yaşadığı 163 ülkeye un satılmaktadır.”

Pandemi ve daha birçok
olumsuzluklara rağmen un sanayisinin
gelişimini, ihracat beklentilerini,
avantaj ve dezavantajlarını,
un ile ilgili gerçekleştirilen
bilimsel araştırmaları Çukurova
Üniversitesi’nden Gıda Mühendisliği
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet
Sertaç Özer, İHBİR için anlattı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
verilerine göre açıklamalarda bulunan Çukurova
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, pandemiye ve
tüm olumsuzluklara rağmen un sanayisinin
gelişimi ve ihracat beklentileri ile ilgili şunları
söyledi: “Türkiye'de 563 aktif un fabrikası
bulunmakta olup toplam kurulu kapasite yaklaşık
28 milyon ton/yıldır. Kapasite kullanım oranı
ise yaklaşık yüzde 50 düzeyindedir, ancak
pandemi sürecinde kapasite kullanım oranında
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Sektördeki güçlü yönlerimizden bahseden
Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer , “Irak ve Suriye
gibi yakın ülkelerde uzun yıllardır tanıdığımız
coğrafya ve akrabalık ilişkilerimiz, farklı kültürel
zenginliklerimizin getirdiği çok yönlü tüketim
alışkanlıklarımız, gelişmiş üretim, ihracat ve
lojistik olanaklarımız, değirmencilik konusundaki
yoğun bilgi birikimimiz, değirmen makinaları
ve laboratuvar ekipmanları sektörümüzün
yüksek gelişmişlik düzeyi, iç pazardaki rekabetin
yoğunluğu nedeniyle yeni dış pazarlara
olan ihtiyacımız, azımsanamayacak buğday
üretim kapasitemiz ve gerekli hallerde kolay
ulaşılabilir dış alım kaynaklarına sahip olmamız,
değirmencilik kültürünün iyi eğitimli ikinciüçüncü kuşaklara aktarılması ile sanayicilik
boyutuna kaymalarımız, ticari risk alma
yeteneğimizin diğer ülkeler ile kıyaslanamayacak
ölçüde gelişkin olması ve hızlı teknik/
idari çözümler bulma yeteneğimiz” olarak
sıralanabilir.
Sektördeki zayıf ya da geliştirilmesi gereken
yönlerimiz “yakın coğrafyamızda değişken siyasal
gelişmeler neticesinde çoğunlukla müşteri veya
potansiyel müşterilerimizde alternatif arayışların
başlaması, yakın ve uzak coğrafyadaki ülkelerin

alım politikaları değişkenlikleri, birçok ülkenin
kendi değirmen sanayisine yatırım yaparak un
ithalatını azaltma yoluna gitme isteği, dünyadaki
büyük üretici ülkelerin (U.S. Wheat Board
gibi) güçlü lobi, PR ve eğitim faaliyetlerinin
etkileri, kaliteli buğdaya olan gereksinimimizi
öz kaynaklar ile karşılanmasının her geçen yıl
zorlaşması, üretici olmayan işi toplama yolu ile
un ihracatı olan firmaların engellenememesi”
olarak sıralanabilir.

UN ÇEŞİTLERİ AÇISINDAN ÜLKEMİZ ÇOK
AVANTAJLI
Ülkemizin un üretiminde üretim teknolojileri,
analiz teknolojileri ve bilgi birikimi bağlamında
uluslararası arenada rekabetçi konumda
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özer, “Yeterli
miktarda, rekabetçi fiyatlarda ve kaliteli
buğday tedarik edildiği durumlarda ülke olarak
üretemeyeceğimiz un olmadığı düşüncesindeyim.
Ancak özellikle lojistik maliyeti yüksek ülkelere;
pizza, milföy, kruvasan, donuk mamuller vb.
ürünlerin yapılacağı yüksek katma değerli üst
segment unların satışının ve ayrıca sağlıklı
beslenme ile fonksiyonel ürünlere olan eğilimin
artması sonucunda bu yönde artan müşteri
talepleri doğrultusunda hareket etmenin yararlı
olacağını düşünüyorum” diye ekledi.

ÜLKE İMAJIMIZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÇOK ÖNEMLİ
Un sanayimizde başlıca potansiyel riskleri ve
geçmiş dönemlerde verilen yatırım teşvikleri
sonucunda oluşan atıl kapasite, teknolojik
gelişmeleri yakından takip etme olanaklarımızın
ekonomik kaygılardan kaynaklı sınırlanması,
dünyada olduğu gibi un sektörümüzde de
gözlemlenen konsolidasyon her ülkenin kendi
ununu üretme konusundaki çabaları, gerek
yurt içi gerek yurt dışı kaynaklardan sağlanan
buğday tedarikinin güçleşmesi, lojistik ve tedarik
zincirindeki özelikle 2020 ve 2021 yıllarında
yaşadığımız aksaklıklar, başlıca potansiyel
risklerdir. Sektörel olarak tüm dünyada
Türk unu kalite kavramının çok net biçimde
oturtulması, son yıllarda yakaladığımız liderliğin
sürdürülebilirliği ülke imajı için zorunludur.

İhracat Yapacak Firmaların Dikkat Etmesi
Gerekenler:
a) Fabrikalarında, teknik alt yapı yeterliliği,
laboratuvar yeterliliği, yetkin personel, eğitim,
sertifikasyon vb. uluslararası arenada iyileşmegelişme sağlayacak yetkinliklerin aranması ve
bunların akreditasyon ile belgelendirilmesi,
b) Doğru talep okumaları yapabilecek, doğru
kontratlar imzalayabilecek, ürünün satılacağı
ülke ve bölgeye uygun spesifikasyonları
belirleyebilecek, gerekli hallerde bu konuda
müşteri eğitimi verebilecek donanımlı personel
istihdamı,
c) Üretici olmamasına karşın toplama yöntemi
ile un ticareti yapan firmalardan benzer
yeterliliklerin istenmesi, risklerimizin azaltılması
bakımından yararlı olacaktır.
Ayrıca, uluslararası alanda sektörel PR, AR-GE
ve lobi faaliyetleri yürütecek bağımsız ve tarafsız
bir çatı kuruluşumuzun bulunması zorunluluğu
hususları dikkate alınmalıdır.

YERLİ FİRMALARIMIZ DIŞ PAZARDA ÇOK
İYİ KONUMDALAR
Un ve unlu mamuller sektörüne yönelik katkı
maddeleri konusunda çalışan yerli firmalarımız;
personel, bilgi, teknolojik donanım ve knowhow konularında uluslararası alanda çalışan
global oyuncular ile rahatlıkla rekabet edecek
ve alternatif çözümler üretecek donanımda
olduklarını ifade eden Prof. Dr. Özer, “Ülke
ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında dış
pazarda da oldukça iyi konumda olduğumuzu
söyleyebilirim. Son dönemde artan kimyasalların
en az kullanıldığı veya kullanılmadığı üretim
teması gereğince önceleri kimyasallar ile
sağlanan iyileştirmeler günümüzde daha çok
doğal kaynaklardan ve enzim esaslı çözümler
ile karşılanmaktadır. Pandemi sürecinde sağlıklı
beslenmeye artan eğiliminin artışından sektör
paydaşlarımız da fonksiyonel ve doğal beslenme
alanlarında üzerine düşen işlevi yerine getirmesi
konusunda çalışmaktadırlar” dedi.
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ULTRA-SES DESTEKLİ TAVLAMA
UYGULAMASI İLE UN VERİMLİK VE
KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Günümüz öncelik ve rekabet
koşulları dikkate alındığında, diğer
gıda teknolojisi kategorilerinde
olduğu gibi tahıl ve tahıl ürünleri
işleme endüstrisi için son ürün
kalitesi, dolayısıyla buğday ve unun
karakteristik özellikleri büyük önem
taşımaktadır.

kalite özelliklerine sahip son ürün elde edilmesi
mümkündür. Son ürün kalitesinin yenilikçi yöntem
ve uygulamalar ile geliştirilebileceği işlemlerden
birisi tavlamadır. Tavlama, öğütme işlemlerindeki
önemli adımlardan biri olup endospermin kepek
tabakalarından ayrılmasını ve öğütmenin kolay
olmasını sağlar.
Tavlama işlemi ile öğütülen tahılın kalitesinin
artması sağlanır ve bu işlem buğday tanesinin

Bu özellikler üzerinde etki sahibi ve belirleyici

fiziksel yapısını öğütmeye daha uygun hale

olan proses yöntem ve koşulları ile hammadde

getirir. Bu işlem sonunda tanenin optimum su

özellikleri dikkate alınmalıdır. Aynı özelliklere

seviyesine ulaşması hedeflenir. Daha sonraki

sahip olan hammaddelere iyileştirilmiş işleme

aşamada ürünler tavlama silolarında bir süre

teknolojilerinin uygulanması veya yenilikçi

dinlendirilir. Buğday tanesine tavlama işlemi

yöntemlerin geliştirilmesi ile farklı niteliklere ve

sırasında verilen su dinlenme sırasında tane içine
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girer ve merkeze yayılır. Hububat teknolojisinde

Yüksel ve Elgün (2020), ultra-ses uygulaması

bu işlemin sağladığı avantajlar maliyet ve kalite

ile hububat tavlamasında ıslatma işleminde

olarak sınıflandırılabilir. Tavlama ile enerji

gerçekleşen kütle transferinin hızlandırılması,

tüketimi düşüşü gerçekleşmesinin yanı sıra un

buğday tanesinin anatomik özelliklerinde

verimi ve özellikle un kalitesi artar. Öğütme

tavlama lehinde ve verimlilik artırıcı etkiler

teknolojilerinde tavlama kalitesini olumlu yönde

oluşturulması, endospermin kepekten

etkileyen bazı farklı faktörler bulunmaktadır.

ayrılması etkinliğinin artırılması, dolayısıyla

Bunlardan en önemlileri tavlama suyunun miktarı

verimliliğin yükseltilmesinin yanı sıra proses

ve sıcaklığı ile tavlama süresi ve karıştırma,

maliyetlerinin (örneğin; enerji, işçilik gibi)

vibrasyon ve kazıma etkinliğidir.

azaltılmasını amaçlamışlardır. Laboratuvar
ölçekli araştırmada farklı sertlik seviyelerinde

Ultra-ses işlemi farklı amaçlar ve uygulama

(%45, 65 ve %75) Bezostaya-1 buğday

teknikleri ile gıda endüstrisinde yaygın olarak

örnekleri kullanılmıştır. Elde edilen buğday unu

kullanılmaktadır. Ancak tahıl teknolojisinde

örneklerinin öğütme kalitesi ve kalite özellikleri

mevcut koşullarda bu kullanım sınırlı alanlarda

incelenmiştir. Ayrıca elde edilen bulgular,

ve uygulamalarda karşımıza çıkmaktadır.

endüstriyel uygulamalarda sert ve yarı sert

Bunlara örnek olarak kurutma ve eleme

buğdaylar için iki aşamalı tavlama olan klasik

prosesleri gösterilebilir. Ayrıca ıslatma süre

tavlama işlemine ait sonuçlar ve özellikler ile

etkinliğini artırmak ve hızlandırmak ile çimlenme

karşılaştırılmıştır. Buğday örneklerine sonikasyon

süresini azaltmak için malt üretiminde ultra-

uygulaması için prob tipi bir ultra-ses ekipmanı

ses kullanılmıştır. MHz aralığında düşük enerji

kullanılmıştır.

yüksek frekans ultra-ses ve yüksek enerji düşük
frekans ultra-ses kullanımı gıda teknolojisinde

Tavlama işlemi için orta sertlikte su

uzun yıllardır çeşitli araştırmalara konu

kullanılmıştır. Ultra-ses destekli tavlama

edilmektedir. Ultra-ses tekniğinin enzimatik

işlemi uygulamasında 20 kHz frekansta ve

aktiviteyi desteklemek, mısır ve pirinç nişastası

600 W güçte çalışan prob tipi ultrasonik

üretiminde verimliliği artırmak ve kavitasyon

işlemci ekipmanı kullanılmıştır. Denemeler

etkisiyle baklagillerin ıslatma süresini kısaltmak

iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada

için kullanımına dair bilimsel araştırmalar

malzemenin analitik kalite özellikleri tespit

bulunmaktadır. Hububat teknolojisinde

edilmiş ve ön test ile operasyonel parametrelerin

yenilikçi bir yaklaşım ile bu tekniğin kullanıldığı

optimizasyonu sağlanmıştır. Ön deneme

bir araştırma yakın tarihte Yüksel ve Elgün

sonuçları, ultra-ses destekli uygulamada 30 s

(2020) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca

ıslatma süresinin %75 tane sertlik derecesi için

yüksek ve düşük enerjili sonikasyon işleminin

tanenin su emmesini %16 seviyesinde artırmak

buğdayın protein yapısı üzerindeki etkisi, sonda

için en uygun zaman olarak belirlenmiştir.

tipi ultra-ses ekipmanı kullanılarak Singh ve

İkinci aşamada ise ultrasonikasyonun kalite

McRitchie (2001) tarafından incelenmiştir.

parametreleri üzerindeki etkilerine yönelik

Bu araştırmacılar tarafından düşük enerjili

araştırma faaliyetleri yürütülmüştür. Optimum

sonikasyon uygulamasının glutein kimyasal

işlem parametreleri (%100 genlik, bir dakika

yapı ve özelliklerini etkilediği bildirilmiştir.

ıslatma süresi, 24 saat dinlenme süresi)

Yüksek enerjili sonikasyon uygulaması ile gluten

kullanılarak ultra-ses destekli tavlama işlemleri

çözeltisindeki sülfidril gruplarında azalma tespit

gerçekleştirilmiştir.

edilmiştir.
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Deneme planın oluşturulmasında üç farklı tane

sağlayabileceğini, yarı sert buğday tane

sertliği (%45, %65 ve %75), iki farklı tavlama

sertliği için tavlama süresini 20 s'nin altına

yöntemi (klasik ve ultra-ses destekli) esas alınmış

düşürülebileceğini ifade etmişlerdir.

ve oluşturulan faktöriyel deneme planına göre

Ayrıca bu yenilikçi yaklaşım ile tavlama işlemini

öğütme özellikleri belirlenmiştir. Farklı koşullar

iki aşamadan bire indirmenin mümkün olduğunu

kullanılarak elde edilen tüm örnekler 24 saat

belirtmişlerdir. Endüstriyel uygulamalara

şartlandırılmış ve standart koşullarda öğütülmüş,

yönelik yapılacak ileri çalışmalar için yüksek

elde edilen un numuneleri olgunlaşma için 3

kapasitelere uygun tasarım ve mekanizasyon,

hafta dinlendirilmiş, ardından fiziksel, kimyasal

uygulama normları ve proses optimizasyonu

ve teknolojik özellikleri incelenmiştir.

gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
İlgili çalışmada ultra-ses uygulamasında

Bu uygulama sonucunda, su alımının ve

kullanılan örneklerin düşük miktarda olması

tane merkezine su difüzyonu hızının arttığı

kaynaklı hata paylarının sonucu olduğu

belirlenmiştir. Çalışmada klasik tavlama işlemi

düşünülen işlem süresi uzunluğunun daha

ile elde edilen unun yaş gluten oranları %24.52

da kısaltılmasının mümkün olduğunu ancak

ve gluten indeks oranı %87.17 iken, ultra-ses

bu sürelerde uygulandığı koşullarda dahi un

destekli tavlama ile elde edilen sonuçlar sırasıyla

kalitesinin artmasının sağlandığı, süre ve proses

%22,70 ve %93,33 olarak tespit edilmiştir.

optimizasyonu sonrası un verimliliğinde de artış

Böylelikle elde edilen unda bulunan merkezi

sağlanabileceği vurgulanmıştır. Ultra-ses destekli

endospermden gelen gluten miktarı düşük

tavlamanın un kalitesindeki artışa daha etkin su

ancak daha kaliteli olduğu için un kalitesinde

difüzyonu ve endospermdeki glutenin kimyasal

artış sağlanabilmiştir. Elde edilen buğday unu

özelliklerini modifiye etmesi ile ulaşıldığı

örneklerinde yürütülen diğer analiz çalışmaları

belirtilmiştir. Bu değişim ve etkiler ise daha

sonucundanda klasik ve ultra-ses destekli

yüksek gluten indeksi, daha düşük kül miktarı,

tavlama işlemlerinin önemli farklılıklar açığa

daha ince un granülasyonu, dolayısıyla da daha

çıkmasına neden olduğu belirlenmiştir. Ultra-

iyi hamur reolojisi ve sonuç olarak klasik tavlama

ses destekli tavlama sonucundanda incelik

yönteminden daha yüksek ekmek yapma testi

oranı (granülasyon) %73,27'den %79,77'ye, un

performansına ulaşılmasını sağlamıştır.

stabilitesi 9,76 dakikadan 12,06'ya, yumuşama
direnci 400,33 BU'dan 504,50 BU'ya, maksimum
direnç 420,50 BU'dan 536,16 BU'ya yükselmiş;
kül içeriği %0,61'den %0,55'e, Zeleny çökelme
değeri 25,0 mL'den 23,67 mL'ye düşmüştür.
Ayrıca elde edilen un örnekleri ile aynı
koşullar altında hazırlanan ekmek örnekleri
incelendiğinde, ekmek hacminin 328,3 mL'den
347,3 mL'ye, özgül hacmin ise 2,39 mL/g'den
2,57 mL/g'ye yükseldiği belirlenmiştir.
Yüksel ve Elgün (2020), endüstriyel tavlama
uygulamalarında ultra-ses uygulamaları
kullanımının laboratuvar koşulları ve ölçekli
olanlara göre sürede daha fazla avantaj
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KAVUZLU BUĞDAY İŞLEMEDE
KATMA-DEĞER ARTIŞI AMAÇLI
YENİLİKÇİ TRENDLER

Yüzyıldan fazla bir süredir
değişmeden kalan buğday türleri
için “antik”, “atalık” veya “yabani
buğday” (ancient wheat) tanımlaması
kullanılmaktadır. Ancak bu buğdaylar
için net ve kesin bir tanım yoktur.
Buna karşılık modern buğday türleri, yatmayı
önlemek için ağırlıklı olarak RHt cüce geni olmak
üzere istikrarlı ve geliştirilmiş karakterlere sahip
homojen hatları seçmeyi amaçlayan, devam
eden modern ıslah çalışmaları ve ilerlemesinin
bir sonucudur. Antik buğdayların çoğunda işleme
sırasında tahıldan ayrılması gereken bir kavuz
bulunur, bu nedenle kavuzlu buğday olarak
adlandırılırlar.

En yaygın antik buğday türleri arasında
siyez (T. monococcum L.), emmer ve dinkel
buğday bulunur. Siyez, şu anda dünyanın sınırlı
bölgelerinde yetiştirilen diploid buğdaydır
(AA; 2n = 2x = 14). Emmer (T. turgidum L.spp.
dicoccum Schrank), T. turgidum spp. dicoccoides
(yabani emmer buğdayı)'nın ıslahlaştırılmış bir
formu olan tetraploid buğdaydır (AABB; 2n = 4x
= 28).) Dinkel buğday (Triticum aestivum ssp.
spelta) muhtemelen keçi otu türleri (Aegilops
squarrosa) ve emmer buğdayı arasında yaban
keçisi otundan iki kromozom setinin (genom
DD) doğal geçişinin bir sonucunda olarak
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle dinkel buğday (T.
aestivum subsp. spelta) hekzaploid bir buğdaydır
(AABBDD; 2n = 6x = 42) ve serbest harman
yaygın buğdayın atasıdır. Durum buğdayı, ıslaha
uğratılmış emmer buğdayından elde edilmiştir.
Böylece siyez, emmer ve dinkelpelt buğday,
ekilen buğday (ekmek buğdayı ve makarnalık
buğday) ve yabani buğday arasında bir köprü
türü içeren kavuzlu buğdayın yetiştirilen başlıca
üç türünü temsil eder.
Son yıllarda bileşiminde yer alan biyoaktif
bileşikler aracılığıyla insan sağlığı üzerine
potansiyel yararlar sunabilen unlu mamullere
tüketicilerin ilgi düzeyinde önemli artışlar
gerçekleşmiştir. Bu durum ise bazı tüketicilerin
rafine tahıllara kıyasla tam tahıllara yönelik,
sağlık ve beslenme arasındaki ilişkiden
kaynaklanan beklenti ile kaygıdan temel alan bir
ilgi artışına neden olmuş ve gıda endüstrisinde
antik tahılların ve tam buğday unlarının
kullanımına yönelik önemli bir odaklanmaya yol
açmıştır.
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Çeşitli araştırmalar, eski veya bir diğer ifade
ile antik buğday türlerinin genel olarak modern
buğdaydan daha sağlıklı ve daha iyi bir besin
profiline sahip olabileceklerini ortaya koymuştur.
Ayrıca bazı tüketicilerin modern buğdaya karşı
gıda intoleransı veya alerji problemleri bulunması
da bu etkenler arasındadır. Sonuç olarak
çiftçilerin, üreticilerin ve tüketicilerin antik
buğdaylar ile üretilen gıda ürünlerine ilgisi artış
göstermektedir. Antik buğday bazlı gıdalardaki
bu yeni trendlerin bir sonucunda olarak, gittikçe
büyüyen bir pazar ortaya çıkmaktadır. Siyez
gibi eski buğday türleri; bazı fırıncılık ürünleri,
bebek mamaları ve biyoaktif bileşenler ile
zenginleştirilmiş gıdalar gibi bazı ürünlerin
geliştirilmesi ve üretiminde önemli potansiyel
sahibi bileşenler arasında belirtilmektedir.
Ancak genel olarak fırıncılık ürünleri ve
makarna üretimine dair veri ve araştırma
sonuçları yetersiz düzeydedir. Özellikle ekmek,
kurabiye, bisküvi, atıştırmalıklar ve makarna
üretiminde yaygın buğday türlerine ait unların
kısmi bir ikamesi olarak antik buğday unlarının
kullanımına ilişkin güncel verilerin yetersiz
olduğu ifade edilebilir. Ancak antik buğday
türlerinin artan popülaritesi, bunların çeşitleri
ile geleneksel ve yeni ürünlerde kullanımlarına
yönelik araştırmaları teşvik etmektedir
(Kulathunga et al. 2020).
Kavuzlu buğday türleri, taneleri saran güçlü
kavuzlara (kabuklara) ve dayanıklı bir başak
eksenine sahiptir. Bu nedenle hasat edilen
tahıl, gıda işleme endüstrisinde doğrudan
kullanılamaz. Harmanlamanın ardından, kabuğu
çıkarılmış başaklar, başakçıklara ayrılır.
Başakçıkların çok sayıda tanesi vardır ve bu
taneler kavuzlu buğdayı serbest harman olmayan
hale getiren kavuzlarla sıkıca kapatılmıştır.
Kavuzlu buğdayın kabukları işlenmeden önce
çıkarılmalıdır. Kavuzlu buğday pazarının
geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde kavuzlu
buğday ve siyez kabuğunun ayıklanması için
kabuk ayırıcılar kullanılmaktadır. Taddei et al.
(2009), darbeli kabuk ayırıcılar tarafından
siyez kabuğunun ayrılmasının yüksek oranda
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hasarlı taneler (%30) ile sonuçlanabildiğini ve
hasarlı karyopsisin düşük çimlenme ve canlılık
sergilediğini, mikroorganizma maruziyetine
daha açık hale gelerek gıda ve/veya yem olarak
tüketimi öncesi mikotoksin riskinin arttırdığını
belirtmiştir. Ayrıca tane kırılması oranı ile siyez
tanelerinin ekstra yumuşaklığa sahip olmasında
bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir.
Ticari olarak temin edilebilen kavuz soyma
makinelerinin çoğu silindirik bir elek ve
dövücülere sahip dönen bir çark sistemi
içermektedir. Bununla birlikte dinkel
buğdayı taneleri sıkıca yapışan kavuzlarla
kaplandığından, bunların verimliliği pek tatmin
edici değildir. Kavuz ayırma ekipmanları, dinkel
buğday tanelerini gövdeden ayırmada yüksek
verimliğe sahip olamayabilmektedir. Örneğin,
Polonya’da modifiye edilmiş yonca soyucuları
genellikle dinkel buğdayın ek harmanlanması
için kullanılmaktadır. Ancak bu uygulamalarda
da verimlilik problemleri yaşanmakta olup,
işlenen malzeme daha fazla temizleme ve
ayırma gerektirmektedir (Anders et al., 2020).
Avrupa'da gerçekleştirilen birçok araştırmaya
göre dinkel buğdayın kabukları modifiye bir
sapdöver harman ekipmanı, aşındırıcı diskli
kavuz ayırıcı, tane dökücü ve teğetsel kavuz
ayırıcıda etkili bir şekilde ayrılabilir (Kulathunga
et al. 2020). Kavukları tanelerden ayırmak
için yenilikçi bir tasarıma sahip dinkel buğday
kavuz ayırıcının kullanıldığı yakın tarihli bir
araştırmada, dinkel taneleri 4 x 4 mm açıklığa
sahip bir tel örgü silindirde sürtünmenin mekanik
etkisi ile ayrılmaya çalışılmıştır. Araştırmada en
yüksek hasarlı tane oranı (%13,77) değerine,
400 rpm dönüş hızında ve 80° rotor kanat
açısında ulaşılmıştır (Anders et al., 2020).
Ülkemizde yürütülen bir araştırmada ise Ünal
ve Saçılık (2011), taşla öğütülmüş siyez ve
emmer buğdaylarının öğütme kalitesini 1.75 ve
2.5 mm taş aralık seviyelerinde sabit üst taş
ve sabit alt taş olmak üzere iki öğütme düzeni
kullanarak incelemişlerdir. Çalışmada sabit alt
taş değirmeni kullanımının, küçük parçacıklar
halinde ve daha dengesiz bir şekilde öğütülmüş

ürün ile sonuçlandığı bildirilmiştir. Daha küçük
partikül boyutlarına uzun ve ince yapı nedeni ile
1.75 mm taş boşluk düzeyi ile ulaşılmıştır.
Antik buğday türleri son ürün karakteristik
özellikleri, kalite parametreleri ve üretim
yöntemleri dikkate alınarak ekmek, makarna,
kahvaltılık gevrekler, kurabiyeler, krakerler
ve atıştırmalıklar gibi farklı gıda ürünlerinin
üretiminde kullanılabilirler. Siyez ununun
kurabiye üretimine uyarlanabilirliği, Corbellini
ve arkadaşları (1999) tarafından 24 siyez hattı
kullanılarak değerlendirilmiştir. Siyez unu ile
yapılan kurabiyelerin, yumuşak buğday unundan
yapılanlara göre ortalama olarak daha büyük ve
daha ince yapıda olduğu tespit edilmiştir. Benzer
sonuçlar siyez unu için Nakov ve arkadaşları
(2018) tarafından da gözlemlenmiştir. Siyez unu
tipik kurabiye unu ile karşılaştırıldığında daha
yüksek protein içeriğine sahip olup, siyez unu
protein içeriği ile kurabiye çapı arasında negatif
bir ilişki belirlenmiştir.
Siyez, yetiştirilen buğdaylar arasında en yüksek
karotenoid içeriğine sahip olandır (Kulathunga
et al. 2020). Bununla birlikte siyez unundan
bisküvi üretimi sırasında suyun varlığı, toplam
karotenoidlerin ortalama %31 kaybına neden
olabilmektedir. Ancak siyez ununda, düşük
lipoksigenaz aktivitesi nedeniyle ekmeklik
buğdaya kıyasla karotenoidlerde daha az oranda
degredasyon gerçekleşmektedir. Ayrıca siyez
unu ile elde edilen pastacılık ürünlerinde pişirme
sonrasında serbest fenolik asit miktarlarında bir
artış gerçekleşmektedir. Benzer şekilde siyez
ile zenginleştirilmiş kurabiyeler, genel buğday
unlu kurabiyelere göre daha yüksek kül miktarı,
toplam polifenol, toplam karotenoid, antioksidan
aktivite ve beta-glukan içeriğine sahiptir. %100
siyez unu kurabiyesi ve %100 ekmeklik buğday
kurabiyelerinin in vitro nişasta sindirilebilirlik
sonuçları 120. dakikaya kadar benzerken, 180.
dakikada daha siyez unu ile hazırlananlarda
daha düşük sindirilebilirlik belirlenmiştir.
Siyez ile zenginleştirilmiş bisküviler sağlığı
geliştirici özelliklere sahip, tahıl bazlı yenilikçi

bir ürün olarak pazara sunulma potansiyeline
sahiptir. Ancak siyez unu kullanılarak üretilen
özellikle atıştırmalık ürünlere dair veriler kısıtlı
düzeydedir (Kulathunga et al. 2020).
Dinkel buğdayı; kurabiye, bisküvi vb. pastacılık
ürünleri ile atıştırmalıklar gibi kendine has tada
sahip olan ve tüketiciler tarafından yaygın olarak
kabul gören organik gıdaların üretimi için de
uygun bir adaydır. Abdel-Aal (2008) tarafından
organik kepekli kurabiye ve bisküvilerin protein
sindirilebilirliği, piyasada bulunan normal
buğday ürünlerine kıyaslanarak incelenmiştir.
Bu çalışmanın sonucundanda organik dinkel
ve yaygın buğday ürünleri arasında sadece
küçük farklılıklar olduğu belirlenmiştir (AbdelAal., 2008). Benzer sonuçlar Abdel-Aal ve
Hucl (2002) tarafından organik olmayan siyez
buğdayı ve diğer buğday ürünleri ile yapılan
karşılaştırmada da tespit edilmiştir. Siyez ince
kepeği, yüksek mineral ve doymamış yağ asidi
içeriği nedeniyle bar tipi ürünler için uygun bir
hammadde olarak belirtilmektedir. Ek olarak,
hafif tatlı bir tadın yanı sıra nişasta açısından
zengin bir bileşim, bisküvi benzeri barların
üretiminde tekstürel özellikler için de avantaj
sağlayabilmektedir. Siyez unu, Hempel ve
arkadaşları (2007) tarafından ise inülin şurubu
içeren prebiyotik gofret geliştirme çalışmasında
kullanılmıştır.
Krakerler; genel olarak hamurları maya ile
fermente edilmiş, düşük nemli ve uzun raf ömürlü
bisküvi kategorisindeki ürünlerdir. Dinkel buğdayı
unu kraker üretimi için iyi bir potansiyele
sahiptir. Yaygın buğday unundan üretilen
krakerlere kıyasla, kavuzlu buğday unlarından
elde edilen krakerler daha az sertlikte tekstüre
ve daha yüksek ortalama genişlik/uzunluk ve
genişlik/yükseklik oranlarının bir sonucunda
olarak düşük şekil deformasyonu eğilimine
sahiptirler (Filipcev et al., 2012). Ayrıca bazı
araştırmalarda dondurulmuş unlu mamullerin
üretiminde dinkel buğdayı unu kullanımına
yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
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Buğday ununun %60'ının dinkel buğdayı unu ile
ikame edilmesi ve sakarozun yerine sorbitolün
eklenmesinin, donmuş hamur veriminin
artmasına katkıda bulunduğu ve pişirme
kayıplarında azalma sağladığı tespit edilmiştir
(Kozlowicz and Kluza, 2009). Dinkel buğdayı,
lezzet ve tekstürel özellikleri geliştirilmiş, flake
yapıdaki kahvaltılık gevrek üretiminde de
kullanılabilir. Siyez ve dinkel buğdayı unlarının
kullanımı ile flake yapıdaki ürünlerde lisin
miktarında azalma sağlandığı, ancak toplam
protein değerlerinin yaygın kullanılan buğday
unları ile üretilen ürünlere göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
Genleştirilmiş (puffed) tahıl ürünleri; tüketime
hazır, atıştırmalık olarak tanımlanabilecek
ürünlerdir. Ayrıca bunlar kahvaltılık gevrekler,
diğer atıştırmalıklar ve diğer bazı hazır
gıdaların bileşiminde de kullanılabilmektedirler.
Genleştirilmiş siyez tanelerinin, teknolojik
kaliteleri ve kimyasal bileşimleri açısından
incelenmesi sonucunda da siyez tanelerinin,
ekmeklik buğdayın genleştirilmiş tanelerine göre
protein, tokoller ve karotenoidler gibi biyoaktif
bileşikler açısından zengin ve nişasta içeriği
düşük maddeler oldukları belirlenmiştir (Hidalgo
et al., 2016).
Glutensiz ürün pazarı; her geçen gün büyüyen,
farklı tüketici motivasyon faktörlerinin bir
sonucunda olarak farklı bireyler tarafından
tercih edilebilen gıdaların oluşturduğu bir
pazardır. Bulgaristan'da yapılan bir araştırma
soncunda, B2E0417 siyez çeşidinin 'glutensiz'
olduğu belirlenmiş ve gluten-free ürünlerin
geliştirilmesi ve üretimi için bu buğdaydan elde
edilen unların kullanılabileceği vurgulanmıştır.
Ayrıca bazı çalışmaların sonucunda da çölyak
hastaları için siyez buğdayının kullanım
potansiyeli bulunduğu bildirilmiştir. (Molberg et
al. 2005; Pizzuti et al. 2006; Kulathunga et al.
2020).
Antik buğdaylar, gıda güvencesi açısından büyük
önem taşıyan ancak ticari üretimde yeterince
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değerlendirilmeyen ve yeterince kullanılmayan
bitkilerdir. Kavuzlu buğday türlerine artan
ilgi, özellikle düşük girdili organik tarımları ile
ilişkilendirilen modern buğdaya göre unlarının
daha yüksek besin değerine sahip olduğuna dair
“algıdan” kaynaklanmaktadır.
Ancak kavuzlu buğday işleme ve farklı gıdaların
bileşiminde yer alma potansiyellerine yönelik
araştırma sonuçları olumlu veriler içermektedir.
Kavuklu buğdayların düşük verimleri ise
ticarileşme ve geniş tüketici gruplarına ulaşma
açısından en önemli dezavantaj ve kısıtlardır.
Ekmek, kurabiye ve makarna yapımında yaygın
kullanılan buğday ununun kısmi ikamesi olarak
antik buğday unlarının kullanımına ilişkin daha
fazla araştırma yürütülmesi gerekmektedir.
Antik buğday türlerinin beslenme ve sağlıkla
ilgili özellikleri üzerine çeşitli çalışmalar
yapılmış olmasına rağmen bu türler ile modern
buğday arasında kapsamlı karşılaştırmalar,
çevresel etki faktörleri de dikkate alınarak
yürütülmelidir. Çünkü bu faktörlerin biyokimyasal
özellikler gibi beslenme ile ilişkilendirilebilecek
parametrelerin yanı sıra çeşitli teknolojik
özelliklerde önemli değişimlere ve farklılıklara
neden olması mümkündür. Siyez, emmer
ve dinkel buğdaylarının ve buğdaylardan
elde edilen unların antioksidan ve antienflamatuar aktivitelerine dair ileri araştırmalar
gerçekleştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
Özellikle, uzun süreli ve in vivo çalışmalar siyez,
emmer ve dinkel buğdayı orijinli ürünler için
büyük öneme sahiptir. Ek olarak, agronomik
uygulamaların etkilerini, çok yıllık ve farklı
lokasyonlardaki denemeler yoluyla daha fazla
genotipik değerlendirmeyi gerçekleştirmek
gerekmektedir (Kulathunga et al. 2020).

KADIN GİRİŞİMCİ SELDA KARADUMAN
SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
Zamanla öğrenmeye başladım. Elimde çok süt
kaldı hatta peynir ya da tereyağı bile yapmayı
bilmiyordum. Birkaç kez peynir denemesinde
bulundum. Olmadı, atmak zorunda kaldım. Yavaş
yavaş öğrendim. Bu kez de yetiştirememeye
başladım. Süt paralarıyla inek satın aldım. Sabah
akşam demeden süt dağıtımı yapıyorum. Sipariş
üzerine evlere de süt, reçel çeşitleri ve süt
ürünleri götürüyorum."

'SATIŞLARDAN KAZANDIKLARIMLA İNEK
SATIN ALIYORUM'
Karaduman, ilçeye geldiklerinde ahırı ve
samanlığı olan bir ev satın aldıklarını ifade
ederek şunları belirtti:
Sivrihisar ilçesinde iki inek satın alarak iş

İhracata İlham Veren Kadınlar
Platformu’nun başarılı ve cesur
kadınlarıyla üretime nasıl
başladıklarını, hangi zorluklarla
mücadele ederek nasıl ihracat
yapar hale geldiklerini konuşuyoruz.
Dergimizin bu ayki konuğu reçel
çeşitleri özellikle de süt reçeli ile
ünlenen Selda Karaduman.
İlçede büyükbaş hayvancılık yapan tek kadın
olan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar
ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri (İHBİR) üyesi
kadın girişimci Selda Karaduman, daha önce

kurmaya karar verdim. Süt ve süt ürünleri
satışında taleplere yetişmek için büyükbaş
hayvan sayısını artırmaya başladım ve ardından
iş yerimi açmak için çalışmalarımı artırdım.
İş yerimi açmamda bana destek olan herkese
teşekkür ediyorum. Aklımdan hiçbir zaman
girişimci olmak geçmiyordu. İHBİR’in kurmuş
olduğu ‘Kadın Girişimciler Platformu’nun online
söyleşilerine ve eğitimlerine de katıldım. Ürün
çeşitliliğimi de artırarak satışlarımı artırdım.
Kadınların ekonomik özgürlüklerini sağlamalarını
ve ufacık bir cesaretle hepsinin çalışmasını bir
yerlerden başlamalarını istiyorum. Ailelerinin
özellikle de çocuklarının geleceği için tüm
kadınlarımız çaba sarf etmelidir."

hayvancılıkla ilgili bilgiye sahip olmadığını ama
tüm zorluklara rağmen risk aldığını belirterek
konuyla ilgili şunları aktardı: “İlk zamanlar
hayvancılıkla ilgili hiçbir şey bilmiyordum.
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MODERN BUĞDAYIN ATASI SİYEZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi
Dr. Yaşar Karaduman, 13 bin yıllık
buğdayın Karacadağ’dan çıkarak
dünyaya yayılışını ve buğday
çeşitlerinin tüm detaylarını İHBİR
için anlattı.
SİYEZ BUĞDAYI KARACADAĞ’DAN
DÜNYAYA YAYILDI
Atalık buğday denilince bugünkü buğdayın
yapısını oluşturan buğday türlerinin akla geldiğini
söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yaşar
Karaduman, “Ülkemizin farklı yerlerinde yaklaşık
100 yıldır yetiştirilen buğday çeşitleri yerel
buğdaylarımızdır. Dünyada 275 binden fazla
çiçekli bitki türü tespit edilmiş, bunun sadece
yüzde 1’den azı evcilleştirilmiştir. Evcilleştirilmiş
türlerden üçünün ise dünyada kalorinin yüzde
61'ini sağladığı bilinmektedir” dedi.
Buğdayın, yaklaşık 13 milyon yıl önce, dahil
olduğu kökenden ayrışarak ortaya çıktığının
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tahmin edildiğini kaydeden Karaduman sözlerini
şöyle sürdürdü: “Yaklaşık 7 milyon yıl önce
A ve B genomunun, yaklaşık 5,5 milyon yıl
önce de D genomunun donörü olan ataların
ortaya çıktığı kabul edilir. A ve B genomuna
sahip ataların bir milyon yıldan daha kısa bir
süre önce melezleşerek AABB genomlarına
sahip olan makarnalık buğdayların ortaya
çıktığı kabul edilir. Son olarak, 10 bin yıl önce,
muhtemelen Bereketli Hilal'de, günümüzde Kuzey
İran'ı kapsayan bir bölgede, ekmeklik buğday
formunun ortaya çıktığı kabul edilmektedir.
Verimli Hilal’de başlayan tarım; zaman içinde
Asya, Avrupa ve Afrika’ya doğru yayılmaya
başladı. Yangzi Nehri ve Sarı Nehir’de 9 bin yıl
önce; Yeni Gine’de 9 bin yıl önce; Meksika, Güney
Amerika ve Sahra altı Afrika’da 5 bin yıl önce
ve ABD’nin doğu bölgelerinde 4 bin yıl öncesine
dair kanıtlar bulunmuştur. Yapılan arkeolojik
kazılardan elde edilen bulgular; günümüzden
yaklaşık 12 bin yıl önce tarım yapılan ilk köylerin,
Güneydoğu Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de
kurulmaya başladığını göstermektedir.”

VERİMLİ HİLAL’DE BAŞLAYAN TARIM
ZAMANLA YAYGINLAŞTI
Çayönü kazılarından Triticum boeoticum ve
Triticum dicoccum buğday kalıntıları elde
edildiğine dikkat çeken Dr. Karaduman
gerçekleşen kazılarla buğdayın hikayesini
şöyle anlattı: “Çatal Höyük (Çumra) ve
Çavuş Tepe (Van) kazılarında kömürleşmiş
Triticum monococcum ve Triticum dicoccum
buğday taneleri bulunmuştur (M.Ö. 60005000). Göbeklitepe kazısı ile buğdayın
evcilleştirilen ilk ata türü olan Siyez buğdayının
günümüzden 12 bin yıl önce Karacadağ
yöresinden dünyaya yayıldığı kanıtlanmıştır.
Karacadağ yöresinde Siyez, Gernik ve Aegilops
türleri bir arada bulunmaktadır. Hititlere ait
Konya yakınlarındaki İvriz Kaya kabartmasında
buğdayın toplumsal ve dinsel önemi
vurgulanmaktadır. Temel 7 kromozomlu ilk
atalar 3 milyon yıl önce oluşmuşlar ve

2.6 milyon yıl evvel farklılaşırlarken kendi
içlerinde de farklı alt türleri meydana
getirmişlerdir. Bu türlerin oluşması genelde
mikro ve makro mutasyonlar sayesinde olmuştur.
Bu türler arasında doğal melezlemelerin
yaklaşık 500 bin yıl önce meydana gelmesiyle ilk
türler oluşmuştur. Buğdayın diploid ata türleri,
sonradan ortaya çıkan tetraploid ve hekzaploid
türleri içerisinde tamamen doğal sebeplerin
etkisiyle morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve daha
pek çok özellik yönünden zengin bir çeşitlilik
oluşmuştur. Doğal seleksiyon yoluyla tabiat
şartlarına uyum sağlayabilen çeşitlerle insanoğlu
tarafından yürütülegelen kültüre alma ve tarım
faaliyetleri sırasında ihtiyaçlara en iyi cevap
verebilen çeşitlerin seçilmesi ve çoğaltılmasıyla
günümüze kadar gelebilmiştir. Farklı farklı
coğrafi bölgelerde giderek azalan bir şekilde
olsa da günümüzde de üretilmekte olan bu
buğday çeşitleri atalık buğdaylar olarak ifade
edilmektedir. Örneğin halihazırda Kastamonu’da
Siyez ve Bolu’da “Iza” ismi ile atalık buğdaylar
üretilmektedir Antioksidanlar, fenolik bileşenler,
lif içeriği ve mikrolementlerce zengin oldukları
yapılan araştırmalar ile ortaya koyulmuştur.”

HER BUĞDAY ÇEŞİDİNİN GENETİK YAPISI
FARKLIDIR
Buğday hakkında açıklamalarda bulunan
Dr. Karaduman, şunları kaydetti: “Buğday,
unlu mamullerin en önemli hammaddesi
olan unun elde edildiği tahıldır. Buğday unu
kullanılarak elde edilen hamurun reolojik
özellikleri adını verilen elastikiyeti, uzayabilirlik
ve enerji değeri hedef son ürünün kalite
özelliklerini belirlemektedir. Buğday proteini
(gluten) hamurun yapısal özelliklerini oluşturan
ana bileşendir. Buğdayın nişasta, pentozan ve
lipid içeriği ile özellikleri de unlu mamullerin
son ürünün yapısal özelliklerinin oluşmasında,
gluten ile interaksiyonlar oluşturarak
yapının güçlenmesinde ve zayıflamasında,
su absorpsiyonu artışı ile hamur glutenin
gelişmesinde etkili olurlar. Buğdayın gluten
özelliklerini yüksek (HMW) ve düşük molekül
ağırlıklı (LMW) glutenin alt birimleri,
glutenin ve gliadin proteinlerinin molekül içi

ve moleküller arası bağları belirlemektedir.
Her bir buğday çeşidinin genetik özellikleri
farklı olduğundan gluten kalite özellikleri de
birbirinden farklıdır. Buğdayın gluten kalite
özellikleri çevresel faktörler dediğimiz iklim,
toprak, yetiştirme koşulları gibi etkilere bağlı
olsa da büyük oranda genetik olarak kontrol
edildiğinden ve her bir buğday çeşidinin genetik
özellikleri farklı olduğundan elde edilen unlar
da farklı unlu mamuller için farklı özellikte
olmaktadır. Bu yüzden bir buğday çeşidinin
son ürüne uygunluğu çoğunlukla son ürün için
gluten özellikleri göz önünde tutularak ortaya
koyulmaktadır. Genel olarak ekmekçilikte gluten
yapısı güçlü, enerji değeri yüksek, elastikiyeti
iyi ve uzama kabiliyeti yüksek hamurların elde
edildiği buğdaylar kullanılırken; ürün grubuna
göre değişmekle birlikte gluteni daha zayıf,
uzayabilir yapıda hamurların elde edildiği
buğdaylar ise yumuşak buğday ürünleri (bisküvi,
kek, vb.) üretiminde tercih edilmektedir. Bunun
yanında değirmenlerde gluten yapısı çok güçlü
olan çeşitler ile zayıf gluten yapısında olanlar
yine hedef unlu mamuller için belli oranda
paçal edilerek istenen son ürün için hamur
yapısal özellikleri sağlanmaktadır. Buğdayın
diğer bileşenlerinden nişasta içeriği pişme ile
jelatinize olduğundan ürün yapısal özelliklerini
oluşturmaktadır. Son yıllarda nişasta özellikleri
ile ilgili olarak amiloz içeriği yüksek (dayanıklı
nişasta) ve düşük olan (waxy) buğday çeşitleri
geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir.
Waxy buğday çeşitleri özellikle donmuş hamur
teknolojisinde ve farklı olanlarda yağ ikame
maddesi olarak, ayrıca noddle üretimine
uygun yapısal özellikleri sağlamak amacıyla
kullanılmaktadır. Dayanıklı nişasta özelliğine
sahip buğdaylar ise diyet lifi gibi özellik
göstermekte ve beslenme açısından önem arz
etmektedir. Günümüzde özellikle ekmekçilikte
sağlık açısından faydalı bileşenleri taşıyan tam
buğday unu veya yüksek randımanlı un kullanımı
artma eğilimindedir. Bu durumda kepeğin
hamurun reolojik özelliklerini zayıflatması
ve hamurda glutenin seyrelme etkisi yeni
geliştirilecek çeşitlerde yüksek protein miktarı
ve gluten kalitesini çok daha önemli hale
getirmiştir.”
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BUĞDAY ISLAH ÇALIŞMALARI 100 YILDIR
DEVAM EDİYOR
Ülkemizde buğday ıslah çalışmalarının yaklaşık
100 yıldır başta Tarım ve Orman Bakanlığı’na
bağlı Araştırma Enstitüleri olmak üzere
Özel Tohumculuk Firmaları ve Üniversiteler
aracılığıyla yürütülmekte olduğunu söyleyen
Dr. Yaşar Karaduman, çeşit ıslahı uzun yıllar
süren emek ve yoğun çalışmalar gerektiren
disiplinlerarası çalışmalardır diyerek şunları
ekledi: “Ülkemizde buğdayda çeşit geliştirme
çalışmalarında 1990’lı yılların sonuna kadar
daha çok yüksek tane verimi, çeşit adaptasyonu
ve hastalıklara dayanıklılık amaç edinilirken
bu yıllardan itibaren son ürün kalitesi önem
kazanmaya başlamıştır. Bunun nedenleri olarak
özellikle piyasanın ve tüketicinin taleplerinin
oluşmaya başlaması, ihracat imkanlarının
ve ürün çeşitliliğinin artması ve sonraki
yıllarda ekmeklik buğdayda Ülkesel Buğday
Alım Bareminin oluşturulması ve çeşitlerin
ekmeklik kalitesine göre sınıflara ayrılarak tane
protein miktar ve gluten kalitesine göre fiyat
verilmesi ile çiftçinin piyasanın istediği özelliğe
sahip çeşitleri ekime yönelmeye başlaması
sıralanabilir. Islah çalışmaları yürütülen tüm
kurum ve kuruluşlarda da bu yıllardan itibaren
ilk önceleri daha basit testlerle birlikte başlayıp
daha sonra kapsamlı analizleri de yapabilecek
laboratuvarlar oluşturmaya başlanmıştır.
Buğday ıslah çalışmalarında genellikle hatların
son ürün özelliklerinin belirlenmesi genetik
durulmanın tamamlandığı Gözlem Bahçeleri
adını verdiğimiz bin civarı materyalin olduğu
kademeden başlamakta ve daha sonra ön verim,
verim, bölge verim, çeşit uyum denemeleri
gibi tescil öncesine kadar her yıl aynı şekilde
süren ve her yıl alt kademelerden sürekli olarak
gelen yeni materyal ile devam etmektedir. Islah
çalışmalarında en kritik konulardan birisi ilk
aşamada hedeflerimiz doğrultusunda (yüksek
verim, hastalık, kuraklığa dayanıklılık, yüksek
teknolojik kalite gibi) melezleme çalışmalarında
kullanılacak ebeveynlerin (anne ve babaların)
diğer tüm özellikleri gibi teknolojik kalitesinin ve
bu özellikleri aktarma kabiliyetlerinin doğru bir
şekilde ortaya koyulmasıdır. Başarılı sonuçlar
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ancak uygun ebeveynlerle alınabilmektedir.
Ülkemizde genellikle buğdayda son ürün odaklı
çalışmalar yazlık ve kışlık üretim bölgeleri için
ekmeklik, makarnalık ve bisküvilik olmak üzere 3
hedef ürüne göre yürütülmektedir. Programlarda
bisküvilik yumuşak buğday çalışmaları oldukça
yenidir. Tüm programların ortak yanı binlerce
materyalin olduğu erken kademeden çeşit
tescil aşamasına kadar tüm aşamalarda son
ürün için doğru testlemenin yapılması, hedef
son ürüne uygun elimine edilecek veya üst
kademeye tekrar denenmek için seçilecek
hatların teknolojik kalite potansiyelinin mümkün
olduğunca doğru, hızlı ve en az masrafla ortaya
koyulmasının gerekliliğidir. Bu çalışmalarda
başarı için birkaç gram tohumun olduğu
erken kademelerden birkaç kilogram tohumun
olduğu ve çok farklı yerlerde denemelerin
yürütüldüğü ileri kademeye kadar mutlaka
hedef son ürüne uygun doğru standartlar
denemelere koyulmalı ve kıyaslamalar
standart çeşitlere göre yapılmalıdır. Ekmeklik
ve makarnalık buğday ıslah programlarında
genel olarak sert tane yapısı, yüksek protein
(gluten) miktar ve kalitesi; bisküvilik buğday
çalışmalarında yumuşak tane ve düşük
gluten kalitesi aranmaktadır. Makarnalık
buğdaylarda D genomu bulunmadığından elde
edilen hamurların reolojik özellikleri ekmek
üretimi için uygun olmamaktadır. Bu yüzden
makarnalık buğdaylarda pişme sırasında suya
nişasta geçişini önleyecek miktar ve kalitede
protein önemli bir gereklilik olmaktadır.
Çalışmalarda ilk olarak göz önüne alınması
gereken parametre olan tane endosperm
sertliği büyük oranda genotipik faktörlere
bağlı olduğundan hedefe uygun ebeveynlerle
başlayan çalışmalarda en erken kademede tane
sertliğinin ortaya koyulması ve uygun olmayan
hatların elimine edilmesi gerekmektedir.
Buğdayda tane sertliği, sertlik genleri (pin
genleri) tarafından kontrol edilmektedir. Tane
sertliğinin belirlenmesinde özellikle tek tane
karakterizasyon sistemi (SKCS), partikül irlik
indeksi (PSI) kullanılmakta ve Near Infrared
Spektroskopi (NIRS) ile tane sertliğinin oldukça
başarılı bir şekilde ortaya koyulabilmektedir.
Yine tüm programlarında ortak ve en öncelikli

hedefi değirmencilik kalitesi yüksek yani daha
fazla un/irmik elde edebileceğimiz tane fiziksel
kalitesidir. Fiziksel kalite özelliklerinden tane
ağırlığı tüm aşamalarda önemli bir seleksiyon
kriteridir ve aynı zamanda tane veriminin de
bir komponentidir. Programlarda tane ağırlığı
yanında materyal miktarına göre hacim ağırlığı,
iriliği, tekdüzeliği de dikkate alınmaktadır.
Makarnalık buğdayların ise camsı tane rengi
ve sarı renk değeri diğer önemli özelliklerdir.
Yetişme koşullarından etkilense de camsı/
dönmeli tane miktarı çeşit özelliklerine de
bağlıdır. Sarı renk özellikle tüketici tercihleri
ve makarna fabrikalarının talep etmesi
nedeniyle her aşamada makarnalık buğday
ıslah programlarında belirlenmektedir. Son
ürün kalitesinin oluşmasında önemli olan
protein miktarı da alımlarda önemli bir değer
olmakta ve yine her ıslah kademesinde genellikle
standart metodlara göre kalibre edilmiş NIR
cihazları ile belirlenmektedir. Hatlarda yüksek
protein miktarı ekmeklik ve makarnalık çeşit
geliştirmede aranırken; yumuşak buğday
programlarında düşük değerler istenmektedir.
Aslında çeşitlerin son ürüne uygunluğunu
belirleyen en önemli özellik “Gluten Kalitesi” dir.
Genotiplerin gluten kalitesi büyük oranda genetik
olarak kontrol edilmektedir. Gluten kalitesini
belirleyen yüksek ve düşük molekül ağırlıklı ve
gliadin proteinleri ve yapısal özellikleri (S-S veya
S-H bağları gibi) çoğunlukla genotipik faktörlere
bağlı olduğundan her bir çeşidin (genotipin)
gluten kalitesi ve dolayısıyla son ürüne uygunluğu
farklı olmaktadır. Bu yüzden belirlenmesi ve
seleksiyonda kullanılması gereken en önemli
özellik gluten kalitesidir. Genellikle enerji değeri
ve elastikiyeti yüksek ve uzama kabiliyeti iyi
hamuru sağlayan yüksek gluten kalitesi ekmek
üretimi için istenirken, daha zayıf ve uzayabilir
gluten bisküvilik ürün hamurlarının eldesini
sağlamaktadır. Islah programlarında erken
ıslah kademelerinde materyal sayısı çok fazla,
miktarı çok az ve seleksiyon için zaman kısa
olduğundan hızlı kimyasal testler ile potansiyel
gluten kalitesi ortaya koyulmaktadır. Buna göre
seleksiyon yapıldıktan sonra ileri kademelerde
laboratuvarda daha kapsamlı testler ile gluten
ve hamur reolojik özellikleri ortaya koyulmakta

ve yine doğrudan son ürün üzerinde çalışmalar
yürütülmektedir. Erken kademede mikro
testler kullanılırken; hamur ve gluten reolojik
özelliklerinin belirlenmesi ileri kademelerde
mutlaka değerlendirmelere dahil edilmektedir.
Gluten kalitesinin belirlenmesinde yüksek kalite
ile ilişkili özellikle glutenin alt birimleri olmak
üzere proteinlerin sulu zayıf asitlerde daha
fazla su alıp şişme özelliklerinden yararlanılarak
geliştirilen sedimentasyon testleri, solvent tutma
kapasitesi laktik asit ve gluten şişme indeksi
gibi kimyasal testler hızlı, kolay uygulanabilir,
düşük analiz ve ekipman maliyetleri nedeniyle
sıklıkla birçok araştırma kuruluşunda tercih
edilmektedir. Hamur gücünü artırarak enerji
değerini artıran, hamura güçlü viskoelastik
yapı sağlayan proteinler yapısına
daha fazla su almakta ve un tarafından
absorplanan solvent miktarı
artmaktadır.
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Sedimentasyon testlerinde olduğu gibi daha
fazla su alma ile hacim artışı görülerek
un zerreciklerinin yoğunluğu düşmekte ve
daha yüksek değerler elde edilmektedir.
Son kademelerde çok lokasyonda çeşitler
denendiği için daha detaylı Alveograf,
Farinograf, Miksograf, GlutoPik, Miksolab
gibi cihazlarla hamur relojik özellikleri
değerlendirilebilmektedir. Birçok programda
laboratuvarlarda özellikle ekmek ve bisküvi
eldesi ve değerlendirilmesi testleri ile materyalin
son ürün özellikleri de çalışılmaktadır. İleri
kademelerde başarı ve hedef ürün gruplarına
uygun yeni çeşitler geliştirilmesi için erken
kademelerdeki seleksiyon büyük önem arz
etmektedir. Sonuçta seleksiyonda başarı ve
üstün özelliklere sahip sektörün talep ettiği yeni
buğday çeşitlerinin geliştirilmesi iyi ebeveynlerin
kullanılmasına, erken kademede mümkün
olan en etkili testler ile potansiyel kalitenin
belirlenmesine, doğru standartlarla mukayase
yapılmasına, ileri kademede çok farklı çevrede
yetiştirilen hatlarda hamur ve ürün özelliklerinin
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ortaya
koyulmasına bağlıdır.”

“ÜRÜNLER BESLENME ÖZELLİKLERİNE
GÖRE TALEP EDİLMEYE BAŞLADI”
Tahılların ve en çok tüketilen buğdayın bilindiği
gibi günlük kalori, protein, diye lifi, B grubu
vitaminleri ve mineral madde ihtiyacının
karşılanmasında önemli bir kaynak olduğunu
söyleyen Dr. Yaşar Karaduman, “Özellikle
buğdayın kepek ve öz kısımları sağlık açısından
çok faydalı fitokimyasalları taşımaktadır.
Sağlık açısından faydalı bu bileşenler özellikle
rafine beyaz una öğütme ile önemli ölçüde
azalmaktadır. Buğday çeşitlerinin sağlık
açısından önemli fonksiyonel bileşenleri üzerine
genotipik ve çevresel faktörler etki etmektedir.
Islah çalışmalarında sağlık açısından faydalı
fonksiyonel bileşenlerden genetik yapıya bağlı
olarak varyasyon oluşanlar üzerinde durulması
gerekmektedir” dedi. Dr. Karaduman, “Buğday
ilk ekilmeye başlandığı 10 bin yıl önceden
günümüze kadar insanoğlu tarafından ıslah
edilmekte ve son yüz yıldır da bu çalışmalar
Aralık 2021

bilimsel verilerle yürütülmektedir dedi ve
sözlerine şöyle devam etti: “Modern ıslah
çalışmaları ile geliştirilen yeni çeşitlerde tanedeki
nişasta birikimine bağlı olarak tohum ağırlığı
artmış vitamin, lif ve mineral maddelerin
oranları azalmıştır. Tane veriminin bu seyreltici
etkisi dışında yeni çeşitler ile birlikte yararlı
bileşenlerin miktarında azalma olmamıştır.
Buğday fenolik asit, terpenoidler, lignan,
lutein, beta-karoten, tokoferol, lutein gib sağlık
açısından yararlı fitokimyasalları taşımaktadır.
Arobinoksilan (pentozan) buğdaydaki en önemli
diyet lifidir ve aynı zamanda ferulik asidinde
kaynağıdır. Son yıllarda ıslah programlarında
tam buğday veya rafine beyaz unda
arobinoksilan içeriğinin artırılması üzerinde
önemle durulmaktadır. Özellikle rafine beyaz
unun çözünebilir arobinoksilanca zengin olması
ve genetik faktörlere bağlı olması önemli bir
ıslah hedefi olmuştur. Lignin, selüloz, beta glukan
ve fruktan diğer önemli diyet lifleridir. Özellikle
tahıla dayalı beslenmeye sahip olan ülkelerde
günlük protein ihtiyacının karşılanmasında önemli
bir yeri olan tane protein miktarı genetik ve
çevresel faktörlere göre değişmektedir. Yabani
buğday türlerinden (emmer buğdayı) sağlanan
yüksek protein genleri protein miktarının
artırılması amacıyla kullanılmaktadır. Protein
miktarının yanı sıra beslenme ve sağlık açısından
protein kalitesinin artırılması önerilmektedir.
Lisin aminoasidi özellikle rafine beyaz unda
eksikliği en fazla duyulan aminoasittir. Yaklaşık
50 yıldır yüksek lisin içeriğine sahip buğday
ve diğer tahılların geliştirilmesi için çalışmalar
yürütülmektedir. Tiamin, Riboflavin, Niasin, B6
vitamini, Folat, Biotin özellikle kepekte bulunan
B grubu vitaminlerdir. B1, B2 ve niasince genetik
varyasyon olması özellikle ıslah çalışmalarında
artırılabilirliği bakımından seçenekler
sunmaktadır. Çinko ve demir içeriğinin nişasta
artışıyla birlikte seyrelme etkisiyle azaldığı
bilinmektedir, özellikle bu konuda farklı genetik
kaynaklardan mikroelementlerin artırılması ile
ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yine son yıllarda
yulaf, arpa ve diğer süper taneler olarak
adlandırılan tahıllar sağlık açısından faydalı
bileşenleri nedeniyle beslenme amaçlı tercih
edilmeye başlanmıştır ve ıslah çalışmalarında bu

içeriklerin farklı genetik kaynaklar kullanılarak
artırılması üzerinde durulmaktadır. Gelecekte
tahılların ürün proses özelliklerine etkisinden
ziyade beslenme özellikleri daha çok anlaşılıp
talep edildikçe tüm tahıl ıslah programlarında
bu fonksiyonel besin öğeleri çok daha fazla ana
hedef olacaktır.”

“ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”
Ekmeklik, makarnalık, arpa ve yulaf çeşitlerinin
geliştirilmesi konusunda ıslah projeleri üzerinde
çalışmalarda yer aldığını ifade eden Dr. Yaşar
Karaduman, “Akademisyen olarak edindiğim
tecrübeleri Gıda Mühendisliği ve Teknolojisi
alanında değerlendirmek istiyorum. Hala
programlarda seleksiyonda kullanılan metodların
etkinliğinin artırılması konusunda çalışmalar
yapmaktayız” dedi ve sözlerine şöyle devam
etti: “Etkinlik denilince hızlı, güncel ve hedefe
yönelik yeni metodları programlarda kullanmanın
yanında mevcut testlerin optimizasyonu
anlaşılmaktadır. Yöneticiliğini yaptığım
2020 yılında sona eren TÜBİTAK tarafından
desteklenen 214O050 nolu 1003-Öncelikli
Alanlar Projesi kapsamında 2 adet bisküvilik
buğday çeşidi (Karaduman ve Ramisbey) 2021 yılı
içerisinde tescil olmuştur. Her iki çeşitte sektör
taleplerine uygun olarak özel sektörün de yer
aldığı çalışmalarla geliştirilmiştir. 2022 yılında
da 1 çeşidin daha tescil olması beklenmektedir.
Karaduman çeşidi soft dough hamurlara (bebe
bisküvisi üretimi) ve Ramisbey ise hard dough
hamurlara (petit beurre üretimi) uygun hamur
özelliğine sahiptir. Tane verimi, hastalıklara
dayanıklılık özellikleri ve kışlık üretim bölgelerine
uygunluğu çalışmalarımız kapsamındaki birçok
lokasyonda yapılan denemeler ile anlaşılmıştır.
Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bu çeşitlerin
üretiminin yaygınlaştırılarak üretimdeki yerini
alması için çeşit sahibi Eskişehir Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ülkemizde
uzun yıllardır uluslararası kapsamlı “Harvest
Plus” isimli uluslararası destekli mikroelementler
(çinko ve selenyum gibi) için biyofortifikasyon
projesi yürütülmüştür. Özel sektör destekli

projelerle, TÜBİTAK, üniversite kaynaklı projeler
ve tez çalışmaları ile sonuçların son ürüne
dönüştürülmesi konusunda çalışmaktayız.
Ayrıca yeni geliştirilen yulaf çeşitleri gibi
beslenme bakımından önemli tahılların farklı
gıdalarda kullanım olanaklarını araştırmak
istiyoruz. Renkli taneli buğdaylar ve bunların
ürünlerde kullanımı konusunda çalışmalarımız
olmuştu. Halen ıslah çalışmaları ile birlikte
son üründe kullanımı ve etkileri konusunda
çalışmalarımız devam etmektedir. Konu buğday
olunca son ürün özelliklerine başta gübreleme
olmak üzere yetiştirme tekniği çalışmaları
özellikle etki etmektedir. Bu konuda üretim
planlaması ve hasat ile birlikte hedef teknolojik
kaliteye ulaşılabilmesi için bitkinin gelişmesinde
erken dönemde optik sensörlerin çok başarılı
olabileceğini belirleyerek, çalışmalarımızı
yayınladık. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nde araştırmacı arkadaşlar ile ortak
bir proje kapsamında geliştirilen denklemlerin
çiftçiler tarafından kullanılmaya başlanması
bizleri çok sevindirmiştir. Ayrıca yürüttüğümüz
bir projede buğday türleri-yabani buğdaylar ve
teknolojik kalitelerini çalışmıştık. Bunun ile ilgili
daha detaylı son ürün kullanım potansiyelini
içeren çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz.
Şu anda sonuç aşamasına geldiğimiz ve TÜBİTAK
destekli projemiz ile Buğday Alım Baremindeki
bazı önemli ekmek buğday çeşitlerin ayrımını
yapabilecek yapay zeka destekli Taşınabilir
V-NIR sistemi çalışmamız sonuçlanmak üzeredir.
Güncel olarak baklagillerin tahıl ürünlerinin
zenginleştirilmesinde kullanımı amacıyla
çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.”
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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR)
tarafından düzenlenen ‘İHBİR’in İhracat
Bir‘İnci’leri Ödül Töreni’ İstanbul Mandarin
Otel’de yapıldı. Törende konuşma yapan Ticaret
Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Son
çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük, ikinci çeyrekte 21,7
büyüdük, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük, seneyi
yüzde 10 civarında büyüme ile kapatacağız.
İhracatçılarımız olmasa bunların hiçbirini
başaramazdık” dedi.
Hububat sektörüne ve Türk mutfağına
katkılarından dolayı sanat, iş ve cemiyet
hayatından birçok kişiye ödül verilen geceye
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,
TİM Başkanı İsmail Gülle, İHBİR Başkanı
Aralık 2021

Haluk Okutur, iş insanı Demet Sabancı
Çetindoğan, Sahrap Soysal, Dr. Ender Saraç,
Somer Sivrioğlu, Pınar Altuğ Atacan ve 2020
yılında en başarılı ihracat yapan firmaların
temsilcileri katıldı.

25 FİRMAYA ÖDÜL VERİLDİ
Törende, şekerli mamuller, un ve unlu mamuller,
bitkisel yağlar ve yağlı tohumlar, hububatbakliyat-baharat ve diğer gıda müstahzarları
kategorilerinde 2020 yılının en başarılı ihracatını
yapan 25 firmaya ödülleri Turagay, Gülle
ve Okutur tarafından takdim edildi. Ayrıca,
İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu projesi
kapsamında 15 girişimci kadın ve ihracata
katkıda bulunan basın mensupları da törende
ödüllendirildiler.

TURAGAY: İHRACATÇILARIMIZ OLMASA
BAŞARAMAZDIK
Törenin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, salgının etkilerinin kısa
zamanda azalarak bitmesini beklediklerini belirterek,
"Ülke ekonomimize baktığımızda son çeyrekte yüzde
7,4 büyüdük, ikinci çeyrekte 21,7 büyüdük,

ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük, seneyi yüzde 10
civarında büyüme ile kapatacağız. İhracatımız
yüzde 33,8 artarak 203,1 milyar dolar oldu.
Aylık ihracatımız geçen ay yüzde 33,4 arttı.
Bunu gerçekleştiren ihracatçılarımız olmasa
bunların hiçbirini başaramazdık. 7,4 büyümenin
6,8'i ihracattan geldi" diye konuştu.

"TÜRK ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI”
Bu katkının önemine vurgu yapan Turagay,
"Bunun için yatırıma, üretime ve istihdama önem
veriyoruz. Bunu daha da artırmalıyız. Sıkıntılar tabii
ki var. Tedarik zinciri kırılınca bazı fırsatlar da ortaya
çıktı. Türk ürünlerine talep arttı.
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ABD'ye ihracatımızı yüzde 45,1 artırdık, 13,3
milyar dolar oldu, AB'ye olan ihracatımızı yüzde
34,1 artırdık, 83,4 milyar dolar oldu. Bu başarılar
çok önemli. Turizm gelirlerinde oldukça önemli
atılım yapacağız. 24 milyar dolarlık gelirden
bahsediliyor. Gıda fiyatları dünyada inanılmaz
arttı. Çoğu ülke gıda temininde sıkıntı yaşadı.
Hububatçılarımız da salgın döneminde sıkıntı
çekti ama kendi kendimize yetebileceğimizi
gördük. İnşallah önümüzdeki sene Türkiye'nin önü
daha da açılacak. Potansiyelimize inanmamız
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

HALUK OKUTUR: İHRACATIN
LOKOMOTİFLERİNDEN OLMAYI
SÜRDÜRECEĞİZ
İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur,
2021'in rekorların yılı olduğunu söyleyerek,
"Birliğimiz ihracatı büyük ivme kazandı ve kasım
ayı sonunda açıklanan rakamlara bakıldığında
2,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bu
yılın sonunda ise 2,4 milyar doların üzerinde
bir ihracat rakamına ulaşmış olacağız ve bu da
geçtiğimiz yıla göre yüzde yirmilik bir artışa
tekabül ediyor" dedi.
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“EMEĞİ GEÇEN HERKESE
TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM”
Hububat sektörü olarak ciddi bir ihracat
rakamı ve hacmine de sahip olduklarını
kaydeden Okutur, şöyle konuştu: "2020
yılında gerçekleştirdiğimiz 7,3 milyar dolarlık
ihracat rakamını geçtiğimiz aylar itibarıyla
aşmış bulunuyoruz. Sektör olarak, 2021'i 8,5
milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına
ulaşarak kapatacağımızı düşünüyorum. Bu
başarı, yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi,
küresel ticarette yaşanan aksaklıklar, global
ham madde, konteyner ve lojistik krizi gibi
olumsuzluklara rağmen gerçekleşmiştir. Tüm bu
olumsuzluklara rağmen İHBİR olarak ihracatın
lokomotiflerinden birisi olmamızda emeği
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İHBİR
olarak sektör sorunlarını resmi makamlara
aktarmaya ve sorunlara çözüm aramaya
devam edecek, ilgili bakanlıklarla toplantılar
gerçekleştirecek, ilettiğimiz firma sorunlarının
bakanlıklar nezdinde çözümü noktasında gerekli
takibi bizzat yönetim kurulunca sürdüreceğiz ve
ihracatçılarımızın sesi olmaya devam edeceğiz.
Yenilikçi ekibimizle birlikte, ‘İhracata İlham
veren Kadınlar Platformu’ ve ‘İ-HABER’ dergi ve
e-bülten projelerimizle ilkleri gerçekleştirmeye
devam edecek, ihracatın lokomotiflerinden
olmayı sürdüreceğiz."
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ELEKTRONİK-BURUN (E-NOSE)
VE HUBUBAT TEKNOLOJİSİNDE
KALİTE KONTROL AMAÇLI
KULLANIM OLANAKLARI
Her tarımsal ürün, farklı uçucu organik
maddelerin bileşiminin sonucunda olan
farklı aromatik özelliklere sahiptir.
Aromatik özellikler ve ürün kalitesi arasında,
tüketicilerin tercihlerine dayalı olarak farklı
kokular ile ilişkilendirilen güçlü bir ilişki
bulunmaktadır. Bu anlamda, insan burnunun
uygulamasını taklit edebilecek bir koku
göstergesi, geleneksel yöntemlerin yerini almak
için uygun, tahribatsız bir algılama ve kalite
kontrol yöntemi haline gelir (Mohd Ali et al.
2020).

Gıda tedarik zincirindeki gıda
tağşişi sorunlarının yanı sıra gıda
güvenilirliği ve hijyen hususları
nedeniyle gıdaların hızlı, güvenilir,
tekrarlanabilir, hassas ve etkin kalite
kontrol uygulamalarına yönelik talep
giderek artmıştır.
Tarımsal ürünler ve gıdaların kalite
değerlendirmesi, genel olarak görsel özelliklerin
incelenmesi ve öznel memnuniyet düzeyi
ile tüketici tercihine dayalı olarak ve ilgili
yasal mevzuat gereklilikleri dikkate alınarak
değerlendirilmektedir. Tüketicilerin kişisel
tercihleri üzerinde özellikle fiziksel özelliklerin
yanı sıra lezzet, tad ve aroma özellikleri
belirleyicidir.
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Elektronik-burun sistemlerinin geliştirilmesi,
tarımsal ürün ve gıdaların tahribatsız kalite
değerlendirmesi için yeni bir seçenek sağlamıştır.
Aromatik bileşenlerin enstrümental olarak
algılanmasına yönelik bu sistem, uzun saatler
süren laboratuvar analizlerine dayanan
geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı bir
inceleme ve değerlendirme olanağı sunmaktadır
(Peris and Escuder-Gilabert, 2016). Bir
elektronik-burun sistemi, ürünün fizikokimyasal özellikleriyle ilişkili olarak gazların
bileşimini değerlendirmekte ve gaz karışımlarını
oluşturan kimyasal bileşikleri ayırt etmektedir
(Handa and Singh, 2016). Bunun dışında bir
elektronik-burun, çevreden kaynaklanan gaz
formundaki uçucu organik bileşikleri serbest
bırakan doğal veya sentetik organik kaynakları
tanımlayabilmektedir. Ayrıca tarımsal ürün ve
gıdaların işleme aşamalarının başlangıcından,
güvenilir veri ve sonuçlar üretebilen kalite
kontrol ve depolama aşamalarına değin farklı
noktalarda kullanım potansiyeline sahiptir.

Elektronik-burun sistemleri, tarım ve gıda
dışında medikal, ilaç, kozmetik, kimya gibi çeşitli
alanlarda çeşitli avantajlar sağlayabilmekte,
Ar-Ge ve Ür-Ge’nin yanı sıra bilimsel araştırma
faaliyetlerinde kullanılabilmektedir. İlk olarak
kullanıma başlandığı 1982 yılından günümüze
değin elektronik-burun teknolojisinin farklı
özellikleri ile kullanım yaygınlık ve alanları önemli
bir ilerleme kaydetmiştir (Mohd Ali, 2020).
Elektronik-burun sistemleri, bir dizi sensör
aracılığıyla karmaşık kokuları ayırt etmek
için uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Genel olarak bu analiz sistemleri bir dizi
gaz sensöründen, bir analogdan dijitale
dönüştürücüden ve örüntü tanıma algoritması
ile donatılmış bilgisayardan oluşmaktadır. Gıda
teknolojisi, ormancılık, süt teknolojisi, yem
teknolojisi, ilaç teknolojisi gibi farklı alanlarda
kullanılabilmektedir. Bu kapsamda yapılan çok
sayıda çalışma ve araştırma, elektronik-burun
sisteminin insan koku alma sistemi kullanılarak
gerçekleştirilen geleneksel yöntemdeki duyusal
analizler ile uyumlu, gelecek vaat eden bir
algılama sistemi olduğunu ortaya koymuştur
(Mohd Ali et al. 2020).
Campagnoli ve arkadaşları (2011) yürüttükleri
bir araştırmada, elektronik-burun sensörlerini
normal durum buğdayı numuneleri ile
deoksinivalenolle kontamine olmuş buğday
örneklerini ayırt etme olanaklarını belirlemek
amacı ile kullanmışlardır. Elektronik-burun
sisteminden elde edilen verilere uygulanan ve
bir istatistiksel değerlendirme yöntemi olan
“Temel Bileşen Analizi” (Principal Component
Analysis; PCA) ile 122 buğday örneğinden elde
edilen bir veri setinin incelenme sonuçlarına
göre deoksinivalenol ile kontamine olan buğday
örneklerinin %3.28’lik hata payı ile tespit
edilebilmesinin mümkün olduğu belirlenmiştir.
Bir başka araştırmada ise Eifler ve arkadaşları
(2011), buğdayda toksik konsantrasyon nedeniyle
zararlı patojen olabilecek mikroorganizmalara
maruziyet düzeyini elektronik-burun sistemi
kullanarak incelemişlerdir. Elektronik-burun
verilerine dayanan bir Kısmi En Küçük KarelerDağılım Analizi (PLS-DA) modeli, %80'den daha

yüksek bir doğrulukla kontamine olmamış ve
enfekte buğday örnekleri arasında ayrım yapmak
için iyi bir performans sergilemiştir. Lippolis
ve arkadaşları (2013) ise elektronik-burunun
hububat teknolojisinde bir başka başarılı
uygulaması olarak durum buğdayı örneklerinin
kalite kontrol analizlerine yönelik çalışmalarını ve
sonuçlarını belirtmişlerdir. Bu araştırmada bütün
ve öğütülmüş buğday örnekleri, elektronik-burun
verileri ve bu verilerin incelendiği istatistiksel
yöntem olan “Diskriminant Fonksiyon Analizi”
(DFA) kullanılarak sınıflandırılabilmiştir.
Araştırmada oluşturulan tahmin modelleri,
sırasıyla bütün taneler (%69,3) ve öğütülmüş
taneler (%86,7) için ortalama tanıma
yüzdelerinde iyi bir performans göstermiştir.
Dolayısıyla araştırma sonucunda elde edilen
bulgular, buğday numunelerinin elektronik-burun
kullanılarak ayırt edilebilmesi potansiyelinin,
çok sayıda numunenin taranmasını gerektiren
hububat teknolojisi alanı için umut verici bir
yöntem olacağını ortaya koymaktadır.
Hububat kalitesi için e-burun sensörlerinin
kullanımı ile ilgili olarak, Olsson ve arkadaşları
da (2002) bir araştırma gerçekleştirmiş olup,
bu araştırmada kalite sınıflandırması
için hububat tanelerinde mikotoksin
kontaminasyonunu tespit etmek amaçlı bir
elektronik-burun sistemi geliştirmişlerdir.
Normal koku ve bozulmuş koku özelliklerine sahip
arpa örnekleri, okratoksin A ve deoksinivalenol
seviyelerine göre değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada bulgular, okratoksin A seviyesi
5 μg kg-1'in altında olan numunelerin daha
yüksek alkol ve aldehit konsantrasyonuna
sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca
deoksinivalenol seviyesi pentan, metilpirazin,
3-pentanon, 3-okten-2-ol ve izooktilasetat ile
pozitif bir korelasyon göstermiştir. Bu sonuçlar
dikkate alındığında uygun bir elektronik-burun
sistemi ile doğru istatistiksel değerlendirme
yöntemi kullanılarak hububat örneklerinde
mikotoksinlerin tespiti ve düzeylerinin
tahmini için bu yenilikçi yöntem ve yaklaşımın
kullanılabileceği belirtilebilir.
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BUĞDAY UNUNUN FARKLI
ÖZELLİKLERE SAHİP NOHUT UNLARI
İLE KARIŞIMLARININ EKMEK
ÜRETİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI

Selenyum (Se), insan beslenmesinde
temel mikro besin öğeleri arasında
yer almaktadır. Bu mikro besin öğesi,
oksidatif stresle mücadelede anahtar
olan glutatyon peroksidaz (GPx) ve
diğer ilgili selenoproteinlerin sentezi
için gereklidir.

Bakliyat tohumları ve bunlardan üretilen
çeşitli gıda maddeleri, dünya çapında
milyonlarca insan için temel gıda maddeleri
arasında yer almaktadır. Çünkü bu bitkisel
ürünler yüksek kaliteli protein kaynakları
olmalarının yanı sıra diğer çeşitli temel besin
öğelerini de biyokimyasal kompozisyonlarında
içermektedirler. Nohut (Cicer arietinum L.)
gibi bakliyatlar ayrıca selenyum mineralini
selenometyonin gibi farklı formlarda içermekte
olup, farklı yetiştirme koşulları ile birlikte
coğrafik ve botanik faktörler selenyum
konsantrasyonları ve formları üzerinde etkili
faktörler arasında yer alırlar. Birkaç araştırmacı,
farklı Na2SO3 çözeltileri ile ıslatıldıktan sonra
çimlenen nohut filizlerinin toplam selenyum
içeriğinde artış olduğunu belirlemiştir. Ayrıca
selenlenmiş nohut filizi unu ile zenginleştirilmiş
beslenmenin kolorektal kanser (CRC)
hücreleri ile bağışıklık sistemi baskılanmış
fareler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu
çalışmalarda elde edilen sonuçlara bağlı olarak
2.29 μg selenyum/g içeren bir diyetin glutatyon
peroksidaz aktivitesini artırdığı, intrinsik
apoptotik yolu desteklediği ve tümör büyümesini
önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir
(Guardado-Félix et al. 2019).

Yetişkinler için günlük önerilen selenyum alım
miktarı 55 μg'dır. Supranutrisyonel alım olarak
tanımlanabilecek ve 200 μg/gün düzeyi ve
üzerindeki selenyum alımının kanser riskini
azalttığı bazı bilimsel çalışmalar sonucundanda
bildirilmiştir. Ancak bu mineralin topraklarda
ve dolayısıyla yaygın diyet gıda maddelerinde
düşük konsantrasyonlarda bulunması nedeni ile
dünya çapında en az 1 milyar insanın, selenyum
eksikliğine sahip olduğu tahmin edilmektedir
(Guardado-Felix et al., 2020).

Fonksiyonel özellikler ile birlikte yeni ürün
geliştirme çalışmalarında dikkate alınması
gereken etkenlerden birisi, kullanılan
bileşen veya bileşenlerin son ürün teknolojik
özellikleri üzerindeki etkileri ve bunların kalite
parametrelerinden hangilerini ne yön ve şiddete
değiştirdiklerinin belirlenmesidir. Yamsaengsung
ve arkadaşları (2010), %10-16 nohut unu
ilavesinin diğer ekmek kalite özelliklerinde
olumsuz değişimlere neden olmaz iken, beyaz ve
tam buğday unu ekmeklerinin kırıntı sertliğini
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artırdığı, ekmek hacimlerini azalttığı ve renk
özelliklerinden kabuk rengi koyuluğunun
düzeyinin yükseldiğini tespit etmişlerdir.
Filizlenmiş nohut unu ise nispeten daha yüksek
ekmek hacmine ulaşılması ile sonuçlanmış, ayrıca
ekmek içi yumuşaklığını artırmış, bu nedenle
ekmek üretiminde protein kalitesinin yüksekliğine
bağlı olarak buğday ununun kısmi ikamesi
amacıyla kulanım potansiyeline sahip olduğu
belirtilmiştir (Ouazib et al. 2016). Dolayısıyla
buğday unlarının son kullanım amaç ve özellikleri
dikkate alınarak bazı bakliyat unları ile kısmi
zenginleştirilmesi, tüketici sağlığı ile birlikte son
ürün (örneğin ekmek) kalitesini geliştirmek için
kullanılabilir.
Ayrıca selenyum ile zenginleştirilmiş ve filizlenmiş
nohutlardan elde edilen unun ilavesi ile buğday
ekmeklerinin kalite, fonksiyonel ve antioksidan
özellikleri üzerinin belirlenmesinin, yenilikçi
ürünler geliştirilmesine katkı sunması mümkün
olabilir. Bu etkileri ve kullanım potansiyelini
belirlemek amacıyla bir çalışma GuardadoFelix ve arkadaşları (2020) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada mayalı
tava ekmeklerinde kullanılmak üzere normal
filizlenmiş ve Se ile zenginleştirilmiş nohut unları
kullanımının özellikle hamur reolojisi, pişirme
performansı, organoleptik özellikler, protein
sindirilebilirliği, diyet Se içeriği ve antioksidan
özellikler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Araştırmada dört farklı buğday unu
hazırlanmıştır. Kontrol amaçlı ve yalnızca buğday
unu içeren örnekler dışında %15 oranında buğday
ununun (i) tam nohut unu, (ii) filizlenmiş nohut
unu, (iii) selenyumca zengin filizlenmiş nohut unu
örnekleri hazırlanmış ve bu unlardan mayalı tava
ekmekleri üretilmiştir. Ekmeklerin hamur reolojik
özellikleri, başlıca kalite parametreleri
ve duyusal özellikleri değerlendirilmiştir.
Ayrıca selenyum içeriği, hücresel antioksidan
aktivite (CAA) ve protein sindirilebilirliğinin yanı
sıra düzeltilmiş amino asit skorları (PDCAAS)
belirlenmiştir. Tüm nohut unları, hamur
optimum su absorbsiyonu, dolayısıyla ekmek
verimini %2'den fazla artırmıştır. Ancak ekmek
hacminde %7-13 arasında düşüş gerçekleşmiştir.

Farklı nohut unları kullanılarak elde edilen
ekmeklerin ayrıca daha koyu ekmek içi görsel
özelliklerine ve daha yüksek yoğunluklara
sahip olduğu belirlenmiştir. Ekmek örneklerinin
tekstürel özelliklerinde ise önemli bir değişim
gerçekleşmemiştir. Tam nohut unu, filizlenmiş
nohut unu ve selenyumca zengin filizlenmiş nohut
unu içeren ekmek örneklerinin yalnızca rafine
buğday unu ile hazırlananlara göre düzeltilmiş
amino asit skorları sırasıyla %28,1, %8,8 ve
%9,0 artış göstermiştir. Protein sindirilebilirliği,
yalnızca rafine buğday unu ve tam nohut unu ile
zenginleştirilmiş unlarla hazırlanan ekmeklere
kıyasla filizlenmiş nohut unu ve selenyumca
zengin filizlenmiş nohut unu kullanılan
ekmeklerde yaklaşık %2 azalmıştır. Selenyumca
zengin filizlenmiş nohut unu ekmeklerinde daha
yüksek selenyum içeriği belirlenmesi ile beraber
ayrıca hücresel antioksidan aktivite değerinde
kontrol ekmeğine göre %39 artış gerçekleşmiştir.
Guardado-Felix ve arkadaşları (2020) çalışma
sonucunda elde ettikleri verileri esas alarak,
farklı nohut unlarının daha yüksek protein
kalitesine ve yeterli organoleptik özelliklere sahip
mayalı ekmekler üretmek için kullanılabileceğini
ve buğday unu ile karışımlarının çeşitli avantajlar
sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca
selenyumca zengin çimlendirilmiş nohut unu
içeren yenilikçi buğday unu ekmeklerinin,
oksidatif stresi ve kanseri önlediği bilinen bu
temel besin maddesinden önemli miktarda
içermesinin tüketici sağlığına katkı sunulmasına
yarar sağlayacağı ve selenyum eksikliğinin farklı
toplum ve tüketicileri grupları için giderilmesini
destekleyebileceğini vurgulamışlardır.

Şekil. %15 nohut unu ile zenginleştirilmiş un ile
hazırlanan ekmek örnekleri (a) rafine sert buğday
unu, (b) tam nohut unu, (c) filizlenmiş nohut unu,
(d) selenyumca zengin filizlenmiş nohut unu
(Guardado-Felix et al., 2020).
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İHBİR'İN GÖZÜNDEN FUAR
YANSIMALARI...

HELAL EXPO 2021 FUARI
25 – 28 KASIM 2021
İSTANBUL/ TÜRKİYE
Bilindiği üzere, İstanbul Hububat Bakliyat
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İHBİR) olarak başlıca görevlerimiz
arasında; üyelerimizin ihracatlarının artmasına
yardımcı olarak Ülkemiz ekonomisine katkıda
bulunmak, yeni pazarlara ulaşılması noktasında
ihracatçılarımızı desteklemek, motive etmek
ve yönlendirmek, 1940’dan günümüze
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süregelen organizasyon ve fuar tecrübemiz ile
katıldığımız ve Milli Katılım Organizasyonlarını
düzenlediğimiz uluslararası fuarlar aracılıyla
Türk Ürünlerinin kalite ve lezzetini tüm dünyaya
duyurmak yer almaktadır.
Bu misyonun bir parçası olarak, 25-28 Kasım
2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen
ve yalnızca ülkenin değil, dünyanın en büyük
helal fuarı olarak nitelendirilen “Helal Expo
2021 Fuarı”na İHBİR info standı ile katılım
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Kongre Merkezi’nde 13.137 m2’lik alanda

Fuar süresince İHBİR info standında,

gerçekleştirilen fuara yaklaşık 31.067 ziyaretçi

Türk gıda sektörü ve üye firmalarımızın

katılım sağlamıştır. Helal Zirvesi ile eş zamanlı

faaliyetleri ile ilgili dünyanın çeşitli bölgelerinden

olarak gerçekleştirilen fuarın resmi açılışı

fuara katılan firma satın almacılarına,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY

distribütörlere, toptancılara bilgi aktarımında

tarafından gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık iki

bulunulmuş olup, firmalarımızın tanıtımı, sektör

senedir tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19

grupları, ürünleri ve pazar faaliyetleri hakkında

pandemisine rağmen fuara gösterilen ilginin

detaylı bilgiler verilmiştir.

beklenenin üzerinde olduğu gözlemlenmiştir.
Bu durum, diğer coğrafyalardaki fuar
organizasyonları ve pandemi öncesi hayata geri
dönüş için umut vaat etmektedir.
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ENZİMATİK TAVLAMA İŞLEMİNİN
BUĞDAY UNU KALİTESİ VE ÖĞÜTME
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Buğday (Triticum aestivum)
dünya genelinde en çok tüketilen
üçüncü tarımsal ürün olup, tarım
alanlarının yaklaşık %17'si bu bitkinin
yetiştiriciliği için kullanılmaktadır.
Hasat edilen buğdaydan un elde
etmek için ana işlemler olan
temizleme, tavlama ve öğütme
uygulanır.
Buğdayın tavlanması, sertleştirilmiş kepek
kabuğu elde etmek ve daha yüksek un
verimliliğine ulaşmak için kritik öneme sahiptir.
Tavlama işlemi ile perikarp ve kepek tabakasının
doku-yapışkan kuvvetleri ve biyomekanik
özellikleri iyileşmektedir. Aksi halde daha yüksek
mineral içeriğine veya daha koyu renge sahip
Aralık 2021

buğday unu elde edilir. Ayrıca endospermin
tavlama nedeni ile yumuşaması, daha ince
un üretmek amaçlı öğütme için daha az güç
gereksinimi ile sonuçlanır. Ek olarak, son ürünün
hedeflenen nem içeriğine sahip olmasına katkı
sağlar.
Konvansiyonel tavlama, nem içeriğini %16-17'ye
çıkarmak için öngörülen miktarda suyun etkin
şekilde karıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Daha
sonra 18-24 saat süre ile buğday inkübe edilir.
Konvansiyonel tavlama işlemi zaman alıcıdır.
Ayrıca tahılda yüksek nem değerine sahip ortam
oluşması bulaşı riskini artırır. Ayrıca buğday
tanesi, hidrofobik bir katman dahil olmak üzere
farklı hücre duvarı bileşimlerine sahip katmanlar
içermekte olup, bu özellikle tahıl tanesine
yeknesak nem geçişi için engel oluşturabilir.
Kepek tabakasında bulunan ve higroskopik bir

yapıya sahip olan arabinoksilanın dallanma
derecesi nem girişi üzerinde etkili faktörler
arasında yer alır. Sonuç olarak, konvansiyonel
tavlama işleminden sonra taneler içindeki uygun
olmayan nem dağılımının nişastalı endosperm
üzerinde ihmal edilebilir etkiler oluşturduğu
belirlenmiştir (Jha et al. 2020). Daha önce
yürütülen araştırmalar sonucundanda Kweon ve
arkadaşları (2009), nem içeriğinin ekstraksiyon
hızı ve un kalitesi üzerinde antagonistik etkilere
sahip olduğunu belirlemişlerdir. Daha yüksek
tavlama neminin (%16'ya kadar) un kalitesini
artırdığı, aynı zamanda un ekstraksiyon
oranını azalttığı tespit edilmiştir. Bununla
birlikte, konvansiyonel tavlama işleminde
endosperm dışındaki bölümlerde bulunan
birçok besin bileşeninde (lifler, mineraller, B6
vitamini, tiamin, folat ve E vitamini) kayıplar
gerçekleşebilir. Bu nedenle uygun tavlama
yöntemi kullanımı sonucunda, buğdaydan
maksimum besin bileşenlerinin elde edilmesi
ve un kalitesi ile un verimi arasındaki dengenin
sağlanması mümkündür.
Konvansiyonel tavlama işleminin sonucunda olan
bazı potansiyel dezavantajlara yönelik yenilikçi
bir yaklaşım olarak alternatif yöntemler arasında
enzim-destekli tavlama yöntemi bulunmaktadır.
Enzimatik tavlama, oda sıcaklığında tavlama
suyu ile karıştırılan hücre duvarını parçalayan
enzimleri içeren modifiye bir tavlama işlemidir.
Bu yöntem ile kepek tabakası sertleştirilmekte,
endosperm tabakası yumuşatılmakta,
endospermin kepek tabakasından daha iyi
ayrılması sağlanmakta ve un verimliliğine
katkı sunulmaktadır. Ek olarak, enzimler aynı
zamanda arabinoksilan gibi kepek tabakasında
bulunan kompleks polimer bileşenlerin ana
zincirini etkileyerek polimerizasyon derecelerini
azaltmakta, bu durum serbest şekerlerin
salınmasını sağlamakta ve fırınlanma özelliklerini
iyileştirmektedir. Tavlama işlemi sırasında su
alımı iki farklı aşamada gerçekleşir; tanenin
yüzeyine yapışma ve tane içine difüzyon.
Tavlama suyuna enzimler eklendiğinde, daha iyi
nem penetrasyonu sağlanarak çekirdek yüzeyine

suyun yapışmasına yardımcı olmaktadır.
Ayrıca, belirli enzimlerin arabinoksilan ana
zincirini parçalamasının sonucunda olan
polimerizasyon derecesindeki azalma, tane
içine daha iyi nem göçünü destekler. Bazı
araştırmacılar ksilanaz, ß-glukanaz, pektinaz ve
selülaz gibi bazı enzimleri buğdayın enzimatik
koşullandırılması için kullanmıştır (Kweon et al.
2009; Lamsal et al., 2009; Ahmad et al. 2013).
Ayrıca Haros ve arkadaşları (2002), tavlama
işlemi sırasında karbohidraz işleminin un kalite
parametreleri üzerindeki etkisini incelemiş
ve enzimatik koşullandırmanın tahıl tanesi
içinde daha iyi nem dağılımı ile sonuçlandığını
bildirmişlerdir. Bir başka araştırma
sonucundanda ise a-amilaz ilavesinin hamur
gelişimi ve son fermantasyon sırasında hacim
artışı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu
vurgulanmıştır (Penella et al. 2008). Waters
et al. (2011) ise Talaromyces emersonii orijinli
ısıl dirençli enzim karışımı ilavesinin hamurun
viskoelastik özellikleri üzerindeki etkisini
incelemiş ve nişasta, gluten, arabinoksilan ve
lipid modifikasyonu yoluyla hamur matriksinin
istenilen nitelikte zayıfladığını gözlemiştir.
Ahmad et al. (2013) tarafından yürütülen
araştırmada ksilanazın hamur ve ekmek kalitesi
üzerindeki etkisi incelenmiş, hamur reolojisi ile
ekmek duyusal özellikleri üzerinde olumlu etkisi
tespit edilmiştir. Ayrıca konvansiyonel tavlamada
tavlanmış tanelerin nem içeriğinin artışı ile
hem özgül öğütme enerjisinin hem de verimlilik
indeksinin arttığı belirlenmiştir (Jha et al. 2020).
Dolayısıyla tavlama aşamasında çeşitli
enzimlerin kullanımının un kalitesi ve hamur
özelliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olma
potansiyeli bulunmaktadır. Bununla birlikte enzim
dozlarının uygun optimizasyonu, inkübasyon
süresi ve sıcaklığı, bu yöntemin uygulamaya
aktarılmasında kritik öneme sahiptir. Ayrıca
enzim-destekli tavlamanın etki mekanizmasının
doğru anlaşılması, hücre parçalayıcı enzimlerin
öğütme, kristal yapı, mikro yapı özellikleri ve
tavlanmış buğdayda çatlak oluşumuna etkilerinin
incelenmesi önem taşımaktadır.
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Bu nedenle, Jha ve arkadaşları gerçekleştirdikleri

ve enzimatik tavlama süresi (6, 12 ve 18 saat)

yakın tarihli araştırmada Sonalika çeşidi

için deneme planı oluşturulmuştur.

buğday için enzim konsantrasyonu, inkübasyon
süresi ve sıcaklık açısından enzimatik tavlama

Enzimler, un yardımcı maddeleri olarak

prosesinin optimizasyonunu amaçlamışlardır.

yaygın kullanıma sahiptirler. Ancak tavlama

Selülaz, pektinaz ve ksilanaz enzimlerinin

aşamasında uygulamaları ve kullanım

kombinasyonlarının kullanıldığı bu araştırmada

konsantrasyon ve koşullarının optimizasyonu

un kalitesi ve ekstraksiyon hızı üzerindeki

yeterince incelenmemiştir. Bu nedenle, Jha

etkiler de incelenmiştir. Optimum koşullardaki

ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen

enzimatik tavlama işleminin geleneksel tavlama

çalışmada enzimatik tavlamanın (ET) buğdayın

ile verim, un kalitesi, mikro yapı, iç gözenekler

un verimi, kalitesi, mikro yapısı ve kristalliği

ve çatlaklar üzerindeki etkileri bu araştırmada

üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada üç

karşılaştırılmıştır. Araştırmada kullanılan

hücre duvarı parçalayıcı enzim, yani buğday

enzimler için optimum sıcaklık ve pH değerleri

tavlama işleminde selülaz, ksilanaz ve pektinaz

ise selülaz (40°C, pH 6), pektinaz (45°C, pH 5)

kullanılmıştır. Bu tavlama yöntemi için

ve ksilanaz (55°C, pH 5) olarak belirtilmiştir.

optimum enzim konsantrasyonları, inkübasyon

Bir enzim birimi (EU), optimum sıcaklık ve pH

sıcaklığı ve süresi sırasıyla 143 EU, 12.4 saat

altında dakikada 1 μmol substratı hidrolize

ve 28°C olarak tespit edilmiştir. Enzimatik

eden enzim miktarına karşılık gelir. Araştırma

ve konvansiyonel tavlama uygulanan buğday

kapsamındaki enzimler için bir EU değerinin

örnekleri için un verimi sırasıyla %72,2 ±0.49

karşılık geldiği saf enzim değerleri selülaz için

ve %68,1±0.05 olarak belirlenmiştir. Enzimatik

54.08 μg, ksilanaz için 174 μg, pektinaz 99.4

tavlama uygulanan buğday unu örneklerinin kül

μg olarak belirlenmiştir. Her üç enzim, enzim

miktarları konvansiyonel tavlama uygulananlara

aktiviteleri esaslı eşit oranlarında karıştırılarak

göre %47,7 oranında azalmıştır. Mikro yapı

(1:1:1) enzim-destekli buğday tavlama işleminde

incelemesi sonucundanda endospermin küresel

kullanılmıştır.

yapısının parçalandığı ve enzimatik tavlamanın
tanelerde daha az belirgin iç çatlak gelişimini

Jha ve arkadaşları (2020) tarafından yürütülen

teşvik ettiği görülmüştür. X-ışını difraktogramları

bu araştırmada, gerekli miktarda su ve enzim

(XRD), hem enzimatik hem de konvansiyonel

hesaplanarak tavlama işleminde kullanılmıştır.

tavlama sonucunda un nişastasında (FS) A-tipi

Enzimler örneklere eklenmeden önce suda

kristallerin varlığını ve enzimatik tavlama ile elde

tamamen çözülmüştür. Buğday örnekleri enzim

edilen örneklerde ayrıca V-tipi kristal varlığını

çözeltileri ile iyice karıştırılmış, öngörülen süre ve

ortaya koymuştur. Bu kristallerin varlığı, lipid

sıcaklıkta inkübatör içine yerleştirilmiştir. Buğday

amilaz kompleksinin varlığının göstergesidir.

tanesi tarafından elde edilen nihai nem içeriği

Araştırma son farklı biyokimyasal aktivitelere

kaydedilmiş ve yürütülen analiz çalışmaları

sahip enzimlerin, ürün kalitesi üzerinde sinerjik

proses optimizasyonu için kullanılmıştır.

etkilerin indüklenmesine yardımcı olduğunu ve

Ayrıca karşılaştırma için konvansiyonel

böylece fırıncılık endüstrilerine fayda sağladığını

tavlama gerçekleştirilmiş olup, bu işlem oda

ortaya koymuştur.

sıcaklığında 24 saatlik sürede gerçekleştirilmiştir.
Optimizasyon için üç parametre kapsama alınmış
olup, bu parametreler yanıt yüzeyi metodolojisi
(RSM) ile incelenmiştir. Farklı enzim birimi (EU)
cinsinden enzim konsantrasyonu (60, 150 ve 240
EU), inkübasyon sıcaklığı (25.0, 37.5 ve 50.0°C)
Aralık 2021

Şekil. (a) Konvansiyonel tavlama, (b) enzimatik tavlama uygulanan buğday taneleri ile (c) konvansiyonel tavlama, (b)
enzimatik tavlama uygulanan endosperm yüzeylerinin SEM (taramalı elektron mikroskopu) görüntüleri

Enzim konsantrasyonu ve inkübasyon süresi

enzimatik tavlamanın endosperm üzerinde neden

un protein içeriği, lif içeriği ve karbonhidrat

olduğu yumuşatıcı etkiyi doğrulamıştır. SEM

içeriği üzerinde önemli etkiye sahip olmuştur.

(Taramalı Elektron Mikroskopu) mikrografları,

Karbonhidrat içeriği ve lif içeriği enzim

ksilanaz, pektinaz ve selülaz aktivitesinin buğday

konsantrasyonundaki artışla kademeli bir

endosperminin küresel yapısını ve ayrıca kepek

artış gösterirken, protein içeriği başlangıçta

tabakasını parçaladığını ortaya koymuştur. Elde

artmış ve artan enzim konsantrasyonu ile

edilen veriler ve bulgular doğrultusunda, buğday

düşüş göstermiştir. Konvansiyonel tavlama

ve diğer tahılların işlenmesi sırasında uygulanan

ile elde edilen buğday unlarının kül oranları

tavlama işleminin enzim destekli olarak

0.837±0.031 g/100 g düzeyinden enzim destekli

yürütülmesinin hem verimlilik artışı hem de nem

tavlama uygulanması sonucunda 0.437±0.04

dağılımını iyileştirmek için yarar sağlayabileceği

g/100 g düzeyine düşmüştür. Bu etki ise enzim

belirtilebilir. Ayrıca, unun verimliliği ve kalitesini

kullanımının un kalitesi üzerindeki olumlu bir

artırmak için selülaz, pektinaz ve ksilanaz

etkisinin göstergesi olarak kabul edilebilir.

enzimlerinin kombinasyonlarının kullanımlarında

Ayrıca enzim destekli tavlanmış tanelerin sertlik

bu enzimlerin oranlarının optimizasyonu önem

değerleri, diğerlerine göre yaklaşık %9,75 daha

taşımaktadır.

düşük olarak (121.0±7.07 N) belirlenmiş ve
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ALTERNATİF TEKNOLOJİLER İLE
HUBUBAT VE ÜRÜNLERİNDEN
MİKOTOKSİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASI

Günümüzde gıda tüketicileri arasında
tarım kimyasalları ve toksinlerden
arındırılmış, gıda güvenliği
perspektifinden potansiyel riskleri en
az düzeye indirilmiş gıdalara yönelik
bir eğilim ve talep bulunmaktadır.
Organik tarımsal faaliyet ve yetiştiricilik
uygulamalarından bağımsız olarak, son
araştırmalar dünyanın birçok bölgesinde birçok
gıdanın pestisitler ve mikotoksinler tarafından
kontamine olduğunu ortaya koymaktadır
(Camara et al. 2020; Campagnollo et al., 2016;
Mousavi Khaneghah et al. 2019; Nabizadeh
et al. 2018). Bulaşı gerçekleşen meyve, sebze
ve tahıllar gibi gıda ürünleri ve bunlardan elde
edilen hammaddeler, yüksek kontaminasyon
Aralık 2021

belirlenen kaynaklar arasında öne çıkmaktadır
(Gonzalez et al. 2019).
Bu ürünlerin çoğu, gıda üretim alanlarına
giriş veya kabulü yapılmadan önce, özellikle
çiftliklerde (örneğin, yanlış ve/veya bilinçsiz
pestisit ve herbisit uygulamaları) veya uygun
olmayan ya da hatalı nakliye ve depolama
uygulamaları sırasında (örneğin, mikotoksin
üreten mikroorganizmaların gelişimi sonucunda)
maruziyete uğramaktadır (Narenderan et
al. 2020). Sürdürülebilir tüketim ve üretim
hedeflerine uyum ve tüketici beklentiler
ve sağlığı dikkate alınarak FAO tarafından
oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
(SDG'ler) arasından pestisit kullanımının azaltımı
yer almaktadır.

Şekil. Mikotoksin ve Pestisitlerin Dekontaminasyonu için Alternatif Yöntemler

Bu nedenle gıda endüstrisi, bu tür toksik etki
sahibi kimyasalların gıda maddelerine olası
bulaşıları sonrası uzaklaştırılmalarına yönelik
alternatif yöntem ve teknolojilere yönelik
arayış içerisindedir. Bu arayışa yönelik yanıt
oluşturabilmek ve etkin yöntemler geliştirmek
için tüm dünyadan araştırmacılar, gıda ürünleri
ve hammaddelerinde pestisit ve mikotoksin
seviyesini azaltmak için yenilikçi işleme
teknolojilerinin uygulanabilirliğini araştırmakta
ve geliştirmeye çalışmaktadır (Gavahian et al.
2020). Hem pestisitleri hem de mikotoksinleri
ortadan kaldırabilecek veya gıda yapılarından
uzaklaştırabilecek yenilikçi teknolojilerin,
potansiyel yararları ve kısıtları ile birlikte
güncel durum ve gelişmelere dair bir durum
değerlendirmesi ve tartışma, Gavahian ve
arkadaşları (2020) tarafından hazırlanmıştır.
Bu çalışma farklı gıda teknoloji alanları
ve uygulama konuları dikkate alınarak
hazırlanmış olup, buğday unundan pestisitlerin
uzaklaştırılmasına yönelik yenilikçi bir yöntem
olarak süper kritik akışkan ekstraksiyonun
özellikle karbon dioksitin (CO2) akışkan olduğu
uygulamaların (SC-CO2 sistemleri) kullanım
potansiyeline de yer verilmiştir.

SC-CO2 destekli sistemler ile gıdalardaki
mikotoksin seviyelerinin düşürülmesine yönelik
potansiyel uygulamalarda, 3 ana potansiyel
etki mekanizması ve stratejik yaklaşım
kullanılabilmektedir; birincisi, son üründeki
mikotoksin düzeyini azaltmak için bu maddelerin
gıda bileşiminde iken tutulmasıdır. İkinci yaklaşım
ise mikotoksin yapısını değiştirmek ve böylelikle
toksikolojik etkilerinin azalmasını sağlamaktır.
Bir diğer mekanizma ise, mikotoksin üreten
mikroorganizmaların inaktive edilmesidir
(Gavahian et al. 2020; De Boevre et al.
2018). Son yaklaşım olan mikroorganizmaların
inaktivasyonu için kullanılabilecek bir yöntem
SC-CO2 sistemlerinin kullanımı olup çeşitli
araştırmalar sonucunda bu tekniğin gıdalarda
mikotoksin oluşumunu inaktive edebildiğini
ortaya koymuştur. Örneğin, etanolün yardımcıçözücü (co-solvent) olarak kullanıldığı SC-CO2
destekli uygulamalar sonucunda Penicillium
oxalicum sporları gibi mikotoksin oluşturan
mikroorganizmaların etkisizleştirilmesi üzerindeki
sonuçları belirlenmiştir.
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Şekil. Mikotoksin Gelişimi ve Gıda

Araştırmacılar 45 dakika süre ile 10 MPa
basınç ve 40ºC sıcaklıktaki uygulama sonrası
1x107 CFU/mL'lik P. oxalicum sporlarının tam
inaktivasyonu sağlanmıştır (Park and Kim 2013).
Bir diğer araştırmada Park ve arkadaşları
(2012), yardımcı çözücü olarak su kullanılarak
SC-CO2 sisteminin buğday örneklerine inoküle
edilmiş P. oxalicum sporları üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Araştırma sonucundanda işlem
süresi, sıcaklık ve örneklerde bulunan su
miktarı arttığında P. oxalicum sporlarının
inaktivasyon etkinliğinin de önemli ölçüde
arttığı belirlenmiştir. Özellikle su miktarı
buğday tanelerindeki sporların inaktivasyonu
üzerinde etkili ve önemli bir faktör olmuştur.
Bu işlem için optimum koşullar olarak 44ºC,
233 µL su ilavesi ve sporlarda 6.41 log CFU'luk
bir azalma sağlayan 11 dakikalık proses süresi
belirlenmiştir. Böylece SC-CO2 uygulamasının
ve suyun yardımcı çözücü olarak kullanılması
ile mikroorganizma sporlarının yüksek düzeyde
inaktivasyonu sağlanmıştır. Ancak bu yöntemin
ileri endüstriyel uygulamalar için yardımcı çözücü
olarak kullanılan suyun varlığından dolayı buğday
tanelerinin çimlenmesi üzerindeki olası etkilerin
önlenmesine yönelik ileri çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
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Mikotoksin kontaminasyonuna uğramış buğday
unu örneklerinde SC-CO2 sistemi kullanımının
etkileri de incelenmiştir. Kang ve arkadaşları
(2012), SC-CO2 sistemi ile 3 saatlik proses
uygulaması ve yardımcı çözücü olarak 4.2 L/
saat etanol, ana çözücü olarak 60 L/saat
CO2 kullanarak 40ºC’de uygulanan işlem
sonrası kontrol örneklerinde 0.6 ppb aflatoksin
bulunduğu halde işlem gören örneklerde bu
mikotoksin belirlenememiştir. Bu araştırma, SCCO2 sisteminin buğday unundan aflatoksinleri
uzaklaştırmak için kullanım potansiyeline
sahip olduğunu ortaya koymuştur. Zougagh ve
arkadaşları (2008) tarafından yürütülen bir
başka çalışmada ise mısır unundan zeralenon gibi
makrosiklik lakton mikotoksinlerinin izolasyonu
ve uzaklaştırılması için SC-CO2 yönteminin
kullanım potansiyeli ve sonuçları incelenmiştir.
CO2 ekstraksiyon süresi, sıcaklık ve akış hızı gibi
çeşitli işlem koşullarının etkileri incelenmiş ve
bu koşulların optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar, yardımcı çözücü olarak metanol ile
birlikte SC-CO2 kullanımının tüm mikotoksinlerin
%100 düzeyinde uzaklaştırılmasını sağladığını
ifade etmektedir.

Ülkemizin katma değerini artırarak, hedeflerimize başarıyla ulaşacağımız,
tüm dünyanın etkilendiği pandemi sürecini umudumuzu kaybetmeden
atlatacağımız sağlıklı ve huzur dolu bir yıl diliyorum.
Haluk OKUTUR
İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR
VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
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FARKLI HAMUR GELİŞTİRİCİLERİN
TAM BUĞDAY UNU HAMURLARI VE
EKMEKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
lignanlar ve fenolik bileşikler gibi maddeler
açısından son derece zengindir (Parenti et al.
2020; Zhou et al. 2014). Bununla ilişkili çeşitli
bilimsel araştırmalar yürütülmüş, özellikle son
dönemde bu çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu
durum üzerinde tüketici talep ve beklentileri
ile bilimsel veri ve bulgular arasındaki ilişki ve
paralelliği ortaya koyma çabası da etkili olup,
karşılıklı bir etkileşimin varlığından bahsetmek
mümkündür. Yapılan çeşitli bilimsel çalışmalar,
düzenli olarak tam buğday ürünleri tüketiminin
kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ve
bazı kanser türleri gibi kronik hastalıklardan
korunmada, birey sağlığını destekleyici olduğunu
vurgulamaktadır (Ye et al., 2012). Ancak, rafine
edilmemiş unlar, kepek fraksiyonunun varlığı
ekmek üretim süreci üzerinde olumsuz etkilere

Buğday ekmeği, insan sağlığı
üzerinde geniş kapsamlı etkilere
sahip olan, birçok diyette ve dünyada
çeşitli ülke ve bölgelerde temel
gıdalar arasında yer alan bir üründür.
Ancak bu ürünün üretilmesinde
kullanılan buğday ununun üretim
sürecindeki işlemler ve rafine edilme
derecesine bağlı olarak, son ürün
bileşimi geniş aralıklarda değişim
gösterebilmektedir.
Rafine unlar esas olarak nişastalı endospermden
oluşurken, tohum fraksiyonu ve dış çekirdek
katmanlarından yoksundur. Tersine, rafine
edilmemiş unlar veya tam buğday ürünleri,
insan sağlığını destekleme potansiyeline sahip
bazı diyet lifleri, yağlar, mineraller, vitaminler,
Aralık 2021

sahip olduğundan ve elde edilen ekmeğin tadını
ve lezzetini değiştirdiğinden, teknolojik olarak
zayıf bir performans göstermektedir (Gomez
et al. 2003). Bu nedenle de rafine buğday unu,
günümüzde de ekmek üretimi için öncelikli tercih
edilen hammadde konumunu korumaktadır
(Parenti et al. 2020).
Tüketicilerin sağlıklı gıdaya artan ilgisi nedeniyle,
son yıllarda eski (veya antik/atalık) buğdaylara
olan ilgi yeniden artmıştır (Guerrini et al.
2019). Bu buğday türleri için farklı tanımlar
kullanılabilmektedir. Genellikle 1960'ların Yeşil
Devrimi sırasında meydana gelen yoğun genetik
seleksiyondan önce ekilen buğday çeşitleridir
(Parenti et al. 2020). Bu nedenle eski buğday
terimi, geniş bir genetik tabana sahip ve farklı
özellikler gösteren çok sayıda çeşidi içerir
(Mefleh et al. 2019).

Tümü için geçerli olmasa da aralarında bulunan

Ekmek özgül hacim değerleri sakaroz, sızma

bazı çeşitlerin, yüksek besin değerine ve

zeytinyağı ve buz kullanım sonucunda önemli

potansiyel sağlık yararlarına sahip olduğu çeşitli

ölçüde iyileştirilmiştir. Hamur reolojik özellikleri

araştırmalar sonucundanda belirlenmiştir. Ancak

ekmek kalitesi üzerindeki etkileri dikkate

eski buğday çeşitlerinden elde edilen tam buğday

alınarak hamur geliştiriciler arasından ikinci

unlarının geleneksel un karışımlarına kıyasla

aşamada sakaroz, natürel sızma zeytin yağı

zayıf teknolojik özellikleri göz önüne alındığında,

ve buz; ikinci aşamada tam faktöriyel dizayna

bunları ekmek yapımında kullanmak halen

sahip deneme planı kapsamına alınmış, elde

zorluluklar ve problemler içermektedir (Farbo

edilen örneklerde çeşitli analiz çalışmaları

et al. 2020). Bu nedenle, eski buğday ununun

yürütülmüştür. Bu aşamada hamur stabilitesi ve

ekmek üretiminde teknolojik performansını

hamur zayıflaması özellikleri sakaroz ve natürel

artırmak ve son ürün kalitesini iyileştirmek için

sızma zeytinyağı kullanımı sonucundanda önemli

proses optimizasyonu çalışmalarının yanı sıra

ölçüde iyileştirilmiştir. Sakaroz ve natürel sızma

yeni ürün formülasyonları geliştirmek veya

zeytinyağı etkileşimi; ekmek özgül hacminin,

mevcut formülasyonlarda iyileştirme çalışmaları

kırıntı özel hacminin ve ekmek sertliğinin

yürütmek gerekmektedir.

optimum değerlere ulaşmasını sağlamıştır.
%2 sakaroz ve %3 natürel sızma zeytinyağının

Parenti ve arkadaşları (2020) tarafından

hamur geliştiricisi olarak kullanılması, tam

gerçekleştirilen yakın tarihli bir araştırmada

buğday unundan elde edilen ekmek örneklerinin

ekmek yapımında kullanılan Triticum aestivum

duyusal özelliklerinin de optimizasyonunu

eski tam buğday unu için optimum hamur

sağlamıştır. Ayrıca, Parenti ve arkadaşları

geliştiriciler kombinasyonunu belirlemeye yönelik

(2020) tarafından kullanılan bu optimizasyon

bir çalışma gerçekleştirilmiş ve bileşenlerin

yaklaşımının son ürün kalitesini iyileştirmek için

hamur ve ekmek kalitesi üzerindeki etkileri

diğer tam buğday unu ürünlerine de uygulanma

incelenmiştir. Çalışmada geliştirici olarak

potansiyeli olup, böylelikle yüksek besin değeri

jelatenize un, natürel sızma zeytin yağı, sakaroz,

olan unlu mamullerin geliştirilmesi mümkündür.

askorbik asit, guar gum, sodyum klorür ve buz
kullanılmıştır. Araştırmada öncelikli olarak
bu geliştiricilerden hangisinin ekmek kalitesi
üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu ortaya
çıkarmak amaçlı bir çalışma yapılmış, daha sonra
optimizasyona yönelik bir deneme planı ile yedi
farklı geliştiricinin etkileri incelenmiştir.
Araştırmada ilk olarak yedi farklı hamur
geliştiricisinin, hamur reolojisi ve ekmek özgül
hacmi üzerindeki etkileri tarama tasarım
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Geliştiricilerin
tümü tam buğday unu hamurunun farinografik
parametreleri üzerinde etki göstermiştir.
Bu parametre üzerinde etkileri daha dikkat
çekici olan geliştiriciler sakaroz, tuz ve guar gum
olarak belirlenmiştir.
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UNLU MAMULLERDE ISIL İŞLEM
SÜRECİNİN YAPISAL ÖZELLİKLER
ÜZERİNDEKİ ETKİ MEKANİZMALARI
dönüştürülmesi önemli yapısal değişiklikler
gerektirir. Yüksek fırın sıcaklığı çeşitli fizikokimyasal reaksiyonlar (örneğin; gluten ve
protein koagülasyonu, CO2 üretimi, nişasta
jelatinizasyonu vb.) gerçeklemesine neden olur.
Bunlar da kabuk tabakasının oluşmasına neden
olur, ekmek içinin gözenekli (alveolar yapısını)
oluşturur ve ürün hacminin artmasına yol açar.
Kabuk ve gözenek oluşumuna bir yandan da
kütlede önemli kayıplar eşlik eder.

Ekmek ve unlu mamullerin kalitesi
çoğunlukla üretim zincirindeki üç
temel aşamadan etkilenir; öğütme,
yoğurma ve fırınlama.
Bu aşamalardan son ikisinde hazırlanan
karışımda, bir diğer ifade ile hamurda, önemli
değişimler ve dönüşümler gerçekleşir. Bu değişim
ve dönüşümler ise son ürün kalitesinde büyük
etki ve öneme sahiptir. Bu nedenle hangi değişim
ve dönüşümlerin mekanizmalarının anlaşılması
gerekmektedir. Örneğin, hamur fırınlama işlemi
yüzyıllardır uygulanıyor olmasına rağmen bu
sürece ait bazı belirsizlikler halen söz konusudur.
Son ürün olarak tanımlayabileceğimiz ekmek,
kompleks özelliklere sahiptir. Bu gıda maddesinin
üretiminde ısı ve kütle transferi aynı anda
gerçekleşir ve mayalanmış hamurun ekmeğe
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Unlu mamullerde fırınlama işleminin birçok
zorluğu vardır ve bunlar farklı kategoriler altında
toplanabilirler; (i) teknik (enerji yönetimi,
temizlik ve paketleme); (ii) kimyasal (moleküler
bağlar ve yapılardaki değişiklikler vb.); (iii)
beslenme (nişasta jelatinizasyonu ve protein
denatürasyonu); ve (iv) organoleptik ve duyusal
(son ürün kalitesini belirleyen nitelikler)
Önemli bir fiziksel değişiklik, dört ana süreçten
kaynaklanan somun hacmindeki artıştır. İlk
olarak, ısı etkisi sonucunda genleşmeye bağlı
olarak hücreler içindeki gaz basıncı artışı
gerçekleştir. İkinci aşamada, aynı etki sonucunda
serbest bırakılan ve mevcut hücrelere göç
eden çözünmüş gazların çözünürlüğü azalır, iç
basınçları ve dolayısıyla boyutları artar. Üçüncü
aşamada, hamurda bulunan etanol ve diğer
uçucu sıvılar gaz fazına geçerek toplam gaz
basıncının artmasına ve hücrelerin genişlemesine
katkıda bulunurlar. Dördüncü aşamada,
mayaların artan ısı ile etkisiz hale gelene kadar
ürettikleri CO2, yapı içinde gazların ve buharın
hacim artışına katkı sunar (Cappelli et al.,
2021).
Pişirme sırasında hamurun su bileşeninde
birkaç önemli değişiklik olur. İlk olarak, hamur
yüzeyinden buharlaşma fırına yerleştirilmesiyle
başlar ve pişirme boyunca devam eder.

Daha sonra, yaklaşık 60ºC'de başlayan serbest
su ve proteinli sudan nişastaya translokasyon,
nişasta jelatinizasyonuna neden olur. Fırın
sıçraması olarak da tanımlanabilecek fırın
sıcaklığı artışı, gaz oluşumu ile tahrik edilir.
Buna dört farklı gaz katkıda bulunur; hava,
etanol, CO2 ve buhar. Bu sıcaklık değişiminin,
ekmek ve diğer unlu mamullerinin hacim artışı
üzerinde önemli etkisi bulunmakta olup, bu
artışın oranı ekmek için %16-100 oranlarında
gerçekleşebildiği gibi pandispanya gibi pastacılık
ürünlerinde %50-80 düzeylerindedir.
Pişirme sırasında yükselen sıcaklık, buharın
termal genleşmesine neden olur ve hamur
içindeki suyun basıncını yükseltir. Bu değişim
ise yalnızca bölgesel genişlemeye değil, aynı
zamanda ürünün başka bölgelerinde de
sıkıştırma etkisine ve daha yüksek yoğunluklara
yol açar. Bu süreçte CO2 de önemli bir rol
oynar. Kabarcık duvarları basınç altında
kırılmaya başladığında CO2 serbest kalır ve
gözenekli yapıyı daha sürekli hale getirir. Zayıf
genleşmenin bir nedeninin, uzamaya karşı direnç
olduğu (aşırı hamur mukavemeti veya düşük
uzayabilirlik) yaygın olarak bilinmektedir. Genel
olarak hamurdaki hücre zarları genleşmeye
karşı farklı direnç seviyelerine sahip olabilirler
(Cappelli et al. 2019).
Buharlaşma, 73ºC'nin altındaki sıcaklıklarda
en az CO2 kadar önemli iken 95ºC'nin
üzerindeki sıcaklıklarda CO2’den en az iki kat
daha önemlidir. Hava kabarcıklarının içinde
gerçekleşen gaz üretimi basıncın artmasına
katkıda bulunur. Öte yandan bu kabarcıkların
boyutları, hamurun gaza uyguladığı kuvvetlerle
sınırlıdır. Bu kuvvetler yalnızca hamurun
sürekli ve sıkıştırılamaz bir viskoz sıvı fazı
içinde kabarcıkların bir süspansiyonu olarak
düşünülebildiği veya viskoz ve viskoelastik
bir malzemenin elastik özellikleri dikkate
alındığında önemlidirler. Ayrıca su buharının
özellikle pastacılık ürünleri olmak üzere bazı unlu
mamullerde (örneğin; pandispanya veya puf
böreği gibi) hücre şişmesini tetiklediğine dikkat
çekmek gerekmektedir.

Hamur ısındıkça protein denatüre olur, nişasta
jelatinleşir ve kabuk oluşumu sonucunda stabil
bir ürün ortaya çıkar. Moleküler düzeyde
jelatinleşme, bir dizi örtüşen süreç içerir; (i)
nişasta granülleri su absorplar ve hacim artışı
ile şişme gerçekleşir, (ii) kristal yapıları geri
dönüşsüz yapısal değişimi ile hidrasyon-destekli
erime meydana gelir (iii) rastgele gerçekleşen
polimer zincirlerinin hidrasyonu ve takip eden
amiloz ve amilopektinin kısmi dispersiyonu ile
bu yapılar bozulurlar. Nişasta jelatinizasyonu
endotermik bir süreçtir ve genellikle dört olan
geçiş sayısı özellikle su miktarı olmak üzere
hamur bileşimine göre değişir. Birinci ve ikinci
geçişler nişasta kristalciklerinin düzenleşmesini
(erimesini) yansıtırken, üçüncü ve dördüncü
geçişler önceden oluşturulmuş amiloz-lipid
komplekslerinin ayrışmasıyla ilişkilidir.
Son ürün kalitesini optimize etmek için
jelatinizasyonun mekanizmasını anlamak
önemlidir. Sodyum klorür, sakaroz, yağ ve
emülgatörlerin düşük konsantrasyonları
bile, özellikle pik jelatinleşme sıcaklıklarında
gecikmeye neden olabilir. Bu süreçte kısmen
çözünmüş nişasta ile birlikte ekmeğin temel
yapısal unsurları olan şişmiş granüller
kristalliklerini kaybederler. Nişastanın şişmesi
ısıtma hızından etkilenir ve ısıtma ile nişasta
granüllerinin boyutu değişime uğrar. Jelatinize
nişasta, genel olarak fırıncılık ürünlerinde amorf
bir yapıya neden olur. Ayrıca hem jelatinleşme
hem de protein agregasyonu hamurun
sertleşmesine ve ekmeğe dönüşmesine katkıda
bulunur. Bu reaksiyonlar nişasta jelatinizasyonu
için yaklaşık 60ºC'de, protein denatürasyonu
için ise 65-70ºC'de başlar ve genellikle kademeli
olarak gerçekleşen gaz basıncı ve hücre
genişlemesi artışı ile ilişkilidir. Bu mekanizma,
düşük buharlaşma sıcaklıklarına sahip gazların
hücre genişlemesi üzerindeki etkisini destekler
ve yükselen sıcaklık bir yandan gaz üretimini
desteklerken diğer yandan da hamur uzamasını
sınırlar. Ancak bazı araştırmacılar tarafından ise
çeşitli sensör sistemleri ile yapılan çalışmaların
sonuçlarına dayanarak pişirme sırasında
sıcaklık ve basınç oluşumu arasında hiçbir ilişki
bulunmadığı belirtilmiştir (Cappelli et al. 2021).
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60ºC'nin üzerinde ısıtma, özellikle glutenlerin
polimerizasyonu ve gluten jelinden koagulasyona
uğramış yapıya geçişle protein ağını kademeli
olarak modifiye eder. Gluten sıkıştırılabilirliği
azalır, ancak sertlik artar ve proteinler yeni
kovalent bağların (disülfid bağları) oluşumu
yoluyla çözünmez hale gelir. Isı denatürasyonu,
gluten filmlerinin kopmasına neden olur.
Bu durum ise ekmek somununun iç sıcaklığının
75ºC'nin üzerine çıkması ile yaygınlaşır. 60ºC’nin
üzerindeki sıcaklıklarda eşzamanlı olarak nişasta
granüllerinin şişmesi ve çözünür amilozun sızması
başlar. Sıkışan gaz ve su buharından dolayı
artan iç basınç, yapıda hacim artışına neden
olur. Hücre zarlarında jelatinleşme, hamurun
viskozitesini artırır ve uzayabilirliğini olumsuz
etkiler. Bu durum ise kapalı gaz hücrelerinin
içindeki basıncı artırarak zarlarının yırtılmasına
neden olur. Gaz molekülleri bitişik hücreler
arasında transfer edilir ve sonuçta hamurdan
dışarı taşınır. Bu taşınımın olası sonuçları
arasında genişleme kapasitesinin sınırlanması
bulunmaktadır. Ayrıca bu süreçte, bileşimde
yüksek molekül ağırlığına sahip proteinler
azalma eğiliminde iken daha düşük molekül
ağırlığına sahip olanlar ise artış eğilimindedirler.
Hamurdan ekmek içine geçiş süreci ile
hamur viskozitesindeki değişim arasında ilişki
bulunmaktadır. Bu değişim, 55 ºC, 75 ºC ve
100ºC’deki üç farklı faz altında incelenebilir.
İlk aşamada, hamur sıcaklığı 55-60ºC civarına
ulaşana kadar viskozite biraz azalır. Bu
azalma, hiçbir dönüşümün gerçekleşmediği
tüm materyaller için benzerlik taşır. İkinci faz,
yani 60-75ºC arası, nişasta jelatinizasyonu ve
protein koagülasyonu nedeniyle viskozitede
lineer bir artış ile karakterize edilir. Üçüncü
fazda (75-100ºC) viskozite yaklaşık lineer bir
değişim göstererek azalır. Bu değişime dair
iki olası mekanizmadan bahsedilebilir; (i)
başlangıçta hamurda bulunanlar ile karıştırma
sırasında oluşan gaz hücrecikleri ısıtma etkisiyle
genleşirler veya (ii) jelatinleşen nişasta granülleri
yumuşar ve yapı değişimine uğrarlar.
Mondal ve Datta (2008), su salımı ve
absorpsiyonu nedeni ile hem protein
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denatürasyonunun hem de nişasta
jelatinizasyonunun difüzyonu etkilediğini
belirtmiştir. Her iki olay da 60–85ºC aralığında
meydana gelir ve hamurdan ekmek içi yapısına
geçişe katkıda bulunur. Ayrıca ekmek içi
esnekliği ve ekmek kabuğu oluşumu, pişirmeye
eşlik eden diğer iki fiziksel değişikliktir.
Ekmek içi esnekliği 80ºC'nin üzerinde fark
edilir hale gelmekte olup bu özellik proteinnişasta-lipid matriksi içine alınmış küçük gaz
hücrelerinin yapısı ile ilişkilidir. Ayrıca fırınlama
koşullarının hücre yapısı üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır. Son olarak, iki termal reaksiyon
olan karamelizasyon ve Maillard reaksiyonları
kabuk rengi ve lezzetinin gelişiminden
sorumludur.
Walker (2016), ekmek içi merkezinde ölçülen
sıcaklığın hiçbir pişirme koşulunda 100ºC'yi
geçmediğini belirtmiştir. Buna karşılık Bredariol
ve arkadaşları (2020), ekmek kabuk sıcaklığının
bu düzeyi hızla aştığını; çünkü suyun yüzeyden,
merkezden taşınabileceğinden daha hızlı
buharlaştığını vurgulamıştır. Genel olarak, fırın
sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, ekmek içi veya
kabuğun ısınma hızı o kadar yüksek olur. Bununla
birlikte, buharlı pişirme farklı davranışlara yol
açar. Buharlı pişirmede, ekmeğin yüzeyindeki
yoğuşmuş su ısı transferini yavaşlatır, böylece
yüzeydeki ısıtma hızında düşüş gerçekleşir.
Yoğuşmuş suyun çoğu buharlaştığında, hamur
merkezine ısı akışı ve dolayısıyla ekmek içinin
ısınma hızı artar. Isıl işlem ilerledikçe ekmek
içi gözenek boyutu artar. Ayrıca buharlı veya
buharsız pişirme sıcaklığı ne kadar yüksek olursa,
gözenek boyutu o kadar yüksek olur (Bredariol
et al., 2020, Cappelli et al., 2021).
Ekmek kabuğu, merkeze doğru hareket eden bir
buharlaşma bölgesinin oluşumunun sonucudur.
Ürünün dış yüzeyi %5-10 düzeyine değin sürekli
düşen bir nem miktarı ile karakterize olup, bu
bölgenin sıcaklığı ise hızla 100ºC'nin üzerine
çıkar. Nem ve sıcaklıktaki bu değişiklikler,
kabuğa yapısal özelliklerini verir ve su buharı
difüzyonunu ortam atmosferine sınırlayarak
ürünün iç kısmının dehidrasyonunu önler.

Bisküvi gibi çok daha düşük kalınlıktaki
ürünler için iç taşıma mekanizmaları farklılık
göstermekle birlikte, yüzeyde benzer
karakteristikte olan değişimler gözlenebilir.
Ekmek ve diğer unlu mamullerde gerçekleşen
esmerleşme reaksiyonları ise hamur
bileşimlerinde yer alan azotlu bileşikler ile bazı
sakkaritlerin girdiği, sıcaklık, su aktivitesi gibi
çevresel koşulların etkisi altında hızı değişime
uğrayan reaksiyonlardır.
Kabuk kalınlığı suyun buharlaşması, hamurun
başlangıç porozitesi, hamur yüzeyindeki
kurumanın şiddeti, pişirme süresi ve hücrelerin
çöktüğü sıcaklık değeri gibi farklı faktörlere
bağlı olarak değişiklik gösterir. Ekmek kabuğu,
ekmek içinden daha yüksek yoğunluğa ve daha
düşük su içeriğine sahiptir. Çünkü buradaki
hava hücreleri daha az sayıda, daha küçük veya
uzamıştır. Kabuk-ekmek içi kütlelerinin oranı
yaklaşık 1-2'dir. Yüksek sıcaklık nedeniyle hamur
yüzeyinde daha hızlı buharlaşma, nişastanın
kabukta tam bir jelatinizasyona uğramasını
engeller. Ancak kısmi gerçekleşen nişasta
jelatinizasyonundan da öte, su içeriğindeki düşüş
fırınlama-pişirme sırasında yüzey tabakalarının
artan viskozitesinin esas sorumlusudur. Sertlik,
kabuğun gözenekli yapısını korumasına yardımcı
olan bir diğer önemli özelliktir. Ayrıca dış hamur
katmanlarındaki düşük su aktivitesi ve yüksek
sıcaklıklar, enzimatik olmayan bir esmerleşme
reaksiyonu olan, ekmek lezzet ve aroması
üzerinden istenilen değişiklerin gerçekleşmesini
sağlayan Maillard reaksiyonunu hızlandır.
Vanin ve arkadaşları (2013), hamurun kabuk
ve ekmek içi kısımlarına dönüşümü sırasında
kurutma hızının hamur viskozitesi üzerindeki
etkilerini ayrıntılı olarak incelemiş ve yürütülen
analiz çalışmaları ve testler sırasında sıcaklık
ile su miktarındaki değişimleri izlemişlerdir.
Bu araştırmacılar 15-30ºC/dakika gibi yüksek
yüzey ısıtma hızlarında su içeriğinin azalmasına
rağmen hamur viskozitesinin, su içeriği sabit
tutulmuş gibi davrandığını belirlemişlerdir. Bu
davranışın nişasta jelatinizasyonunun başlangıcı
olan 60ºC’ye değin devam ettiğini, daha sonra
viskozitede artış başladığını vurgulamışlardır.
Düşük ısıtma hızlarında ise, su miktarının

azalması ile viskozitede artış görülmüş, bu
durum suyun mikro yapıdaki dağılım davranışı
ile ilişkilendirilmiştir. 100ºC'nin üzerindeki
sıcaklıklarda ise viskozitenin logaritması, su
içeriğinin azalması ile lineer olarak artmıştır.
Ekmek aroması oluşumu, temel olarak kabuk
formasyonu ve esmerleşme ile ilişkilidir.
Bu esmerleşme ise karamelizasyondan öte
Maillard reaksiyonunun sonucudur. Sıcaklık
110ºC'nin üzerinde olduğunda özellikle hızlanan
bu reaksiyon ile hem pişirme sırasındaki ağırlık
kaybı hem de fırın sıcaklığının ilişkisi vardır.
Kabuk yüzey rengi, fırınlanmış ürünlerin
çok önemli bir özelliğidir ve kritik bir kalite
göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca unlu
mamullerin aroma, doku ve görünüm özellikleri
ile yakından ilişkili olup, bisküvi ve kurabiye için
özellikle öne çıkan bir parametredir (İşleroğlu
et al., 2012). Esmerleşme, sonunda kahverengi
pigmentler oluşturmak üzere polimerize olan
reaksiyon ara ürünlerinden kaynaklanır. Maillard
reaksiyonu, indirgen şekerler ile amino asitler,
proteinler ve/veya diğer azotlu bileşiklerin
girdiği bir reaksiyon iken, karamelizasyon ise
özellikle sakaroz ve indirgen şekerler olmak
üzere karbonhidratların doğrudan ısıtılması ile
oluşan kompleks reaksiyonlar grubudur (Cappelli
et al., 2021). Kabuk; ekmek ve unlu mamullerin
en lezzetli kısmı olarak tanımlanmak ile birlikte
beslenme ve sağlık açısından avantajlar taşıdığını
belirtmek mümkün değildir. Ayrıca akrilamid gibi
sağlık açısından riskli bileşiklerin açığa çıkmasına
neden olabilir. Nörotoksik bir madde olan
akrilamid, kanserojen olarak sınıflandırılmış olup
oluşumunda reaksiyona hangi azotlu bileşiklerin
girdiğinin yanı sıra ortam koşulları (sıcaklık, nem,
pH, süre gibi) belirleyicidir.
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